... Vaše zbraň pro infekci

exkluzivní distributor cleankeys

Představujeme Vám nejnovější standardní počítačovou klávesnici

Čistý a jednoduchý design

Vyrobeno pro jistotu a věčnost

Doteková Technologie

ŘEŠENÍ PRO OKAMŽITOU KONTROLU INFEKCE
Cleankeys® klávesnice je celosvětově patentovaná technologie počítačové klávesnice.

KLÁVESNICE URČENA ZEJMÉNA PRO

ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR
VEŘEJNÁ MÍSTA S INTERNET POINTEM (úřady)
OBCHODNÍ DOMY, HOTELY S PŘÍSTUPNÝM INTERNETEM PRO KLIENTY
POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY
PRAŠNÉ PROVOZY S VYSOKÝMI NÁROKY NA HYGIENU
PROVOZY KDE KLÁVESNICI POUŽÍVÁ VÍCE ZAMĚSTNANCŮ

exkluzivní distributor cleankeys

Čistý a jednoduchý design
Vítejte ve světě Clenkeys omyvatelné a vodotěsné drátové nebo bezdrátové
klávesnice.
CleanSweep®
Jedná se o řešení kontroly případné infekce na který čekali všichni profesionálové
v oblas medicíny a hygieny na celém světě.
Vodotěsný Cleankeys design předurčuje, že vydrží vše, co by se mohlo během
maninipulace v pracovním prostředí převrhnout na klávesnici.

nejjednodušší řešení , jak vyčis t dokonale klávesnici.

Doteková technologie.
Klávesnice reaguje pouze tehdy, pokud na ni klepnete (ťukněte).
To znamená, že ruce můžou být bez reakce kláves položeny na klávesnici.
Místo kabelové verze je k dispozici i vestavěný kruhový TouchPad systém, takže
nemusíte použivat dodatečně počítačovou myš, která je dalším zdrojem nečistot.
Velmi rychle si všimnete rozdílu a usnadnění prostřednictvím inova vního řešení
každodenního používání klávesnice.

Vyrobeno pro jistotu & věčnost
Cleankeys je bezdrátové zařízení, které se pohybuje s vámi.
Klávesnici Cleankeys® je možné upevnit, tzn. lze pevně připevnit na místo
používání a m chránit před odcizením.
Pevná konstrukce klávesnice vydrží hodně zátěží, bez ohledu na to kde se
nachází.
Cleankeys® je velmi snadné připojit k jakémukoliv počítači.
U TouchPad verze klávesnice - USB - "Dongle" (technický termín pro "systém
připojení") který je zapojen do počítače, automa cky najde vaši Cleankeys®
klávesnici v okolí počítače.
Cleankeys® klávesnice je vyrobena, tak by vydržela velmi dlouhou dobu
používání v náročných provozech.

Bezpochybně nejlepší
klávesnice, která je známa
a dostupná.
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Rozšiřte své obzory
Snadné používání - kdekoliv.
Cleankeys® zajištuje pohodlné používání. Začněte jednoduše psát. Jakmile je čas
na očištění- zjis telné prostřednictvím CleanSweep so ware, jednoduše použijte
sprej nebo vlkou utěrku a otřete. Okamžitě jsou bakterie a nečistota eliminovány.
Cleankeys® usnadňuje život a čistotu, je jedno kde klávesnici používáte.

Bez zárodků infekce. To znamená čistota
Žádná klávesnice se nenechá lépe nebo rychleji očis t od bakteriálních
kontaminací. Proto je Cleankeys® v an sep ckém prostředí jako jsou například
zubní ordinace nebo zdravotnickém prostředí op málním řešením.

Průmysl. Přirozené znečištění.
Továrny, prašné provozy v potravinářství, sklady. Tyto a další průmyslové provozy
jsou velmi náročné na udržení čistoty. Stejně tak i používané počítačové klávesnice,
které se zde používají pro počítačovou techniku. Použí Cleankeys® zajis
bezproblémový provoz k udržení požadavků nejpřísnějších hygienických nároků v
těchto výrobních provozech.

Široké využi . Pracuje za vás.
Většinu klávesnic na pracoviš používá vice lidí. Připomeňme školy, nákupní místa,
veřejné terminály úřadů atd. Nachlazení, chřipky, angíny a jiné infekce se rozšířují
nejčastěji mto způsobem. Cleankyes® zabrání jejich rozšiřování a umožní kontrolu
miry znečištění.

Doma. Velké překvapení!
Někdo převrhne nápoj na klávesnici. Třeba dítě nebo uživatel klávesnice během
práce s počítačem.
Používáte normální klávesnici?
Hodně štěs a zábavy při čištění jednotlivých kláves.
Čištění s Cleankyes® Pouze otřete vodou nebo použijete sprej. Čisté během
několika sekund.
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Technické údaje
Velikost:
El. Příkon klávesnice
El. Příkon příjímače
Velikost radiového přijímače
Váha klávesnice:
Váha radio- přijímače:
Barva:
Kabel:
Způsob připojení:
Použí v teplotě:

373mm x 143mm x 23mm
5V@1A (max)
5V@22mA(max)
48.0mm x 17.3mm x 8.9mm
1.48 kg
6g
bílá
2m, standard dle normy VESA
USB Frekvence Nordic semiconductor / Agility Protocol Wirelles
5 C do 32 C

Vhodné pro operační system Windows®, Max, Linux, Unix
Ceri ikace

FCC, CE, ROHS, IP65

Upevnění:

tři šrouby # 6-32 ve vzájemné vzdálenos podle MIS –D75

Záruční doba:

2 roky (možnost prodloužení záruční doby)
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