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EKRAN LCD 13" z
automatycznym
dozownikiem do
dezynfekcji KOEL
Cena

1 600,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

DS-130

Kod producenta

DS-130

Producent

Koel

Opis produktu
Najnowsze rozwiązanie do walki z pandemią, które pomoże zachować odpowiednią higienę i przekazać rzetelne informację
klientom i pracownikom.
Bezdotykowy dozownik do dezynfekcji z ekranem LCD i zdalną obsługą, świetnie nadaje się do galerii handlowych, sklepów,
urzędów i wielu innych miejsc, gdzie bardzo ważne jest zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa.
Bezdotykowa obsługa zapewnia całkowitą higienę i bezpieczeństwo.

- Do zamontowania na ścianie lub wolnostojący
- Automatyczny dozownik
- Pojemność zbiornika 1200ml
- Android 6.0.1
- Zdalna obsługa poprzez dedykowany system Digital Signage
- Rozdzielczość FullHD (1080x960pt)
- Obsługa przez sieć WiFi
- Zasilanie 230V
- Intuicyjny interfejs, łatwa, szybka wymiana wyświetlanych treści

W zestawie:
Dyspenser automatyczny na baterie 4 x R14, (wystarczają na około 12 000 użyć) lub zasilanie sieciowe 230V (baterie
w zestawie)
Czujnik ruchu od 2 -12 cm
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3 dysze: do żelu, płynu oraz piany. Możliwość zastosowania z płynami o stężeniu przekraczającym 80%
alkoholu
Wbudowany ociekacz na płyn
Miejsce na własną grafikę w postaci np. naklejki
Solidna metalowa podstawa z możliwością regulacji wysokości 100-164cm
Waga: 10 kg
Materiał - stal
Dyspenser posiada duży zasobnik 1200 ml
Obudowa zamykana na kluczyk

Dysza odporna na płyny o stężeniu alkoholu nawet 80%!
Jest ławy w montażu, oraz uzupełnianiu płynu.
W stanie zagrożenia epidemią warto zabezpieczyć Twoja firmę automatem do dezynfekcji dłoni. Automat jest
bezdotykowy dzięki wbudowanej fotokomórce, wystarczy podstawić dłonie. Po powrocie gospodarki do stanu normalności
tego typu dozowniki będą niezbędne do otwarcia miejsca pracy. Zakup go w trosce o bezpieczeństwo Twoich bliskich i
pracowników.
Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na towar ilość jest ograniczona, nie czekaj.
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Parametry
Rozmiar
Zastosowanie
Ekran dotykowy
Rozdzielczość
Jasność
Żywotność matrycy
Głośniki
CPU
RAM
Flash memory
OS
Network
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EKRAN LCD Z DOZOWNIKIEM
13"
wewnętrzny
nie
1080 x 1920 px
450 cd/m2
50 000 hrs
2x3W
2D/3D/OpenGL ES2.0 (AMD Z430)/OpenVH1.1
(AMDz160)@27M Tri/sec
1GB
8GB
Android 6.0.1
Built-in Wireless 802.11b/g/n

