IP Digital handdesinfectie
non-touch display 21.5”
Automatische handdesinfectie dispenser
met display voor aan de wand of op een
standaard
De combinatie van een digital signage scherm
en automatische desinfectie dispenser is
een krachtig middel om ervoor te zorgen dat
hygiëneregels makkelijker kunnen worden
nageleefd en dat daarnaast de communicatie
met bezoekers verbeterd.
Door een pakkende boodschap op het scherm
weer te geven, is het eenvoudig om bezoekers
te attenderen op het desinfecteren van hun
handen bij het binnengaan van zorginstelling of
andere gelegenheden. Daarnaast kan op het
scherm allerlei informatie getoond worden,
bijvoorbeeld de actualiteiten, waarschuwingen, nieuws of bewegwijzering, maar ook
bijvoorbeeld een instructievideo.
Beheren op afstand
De content op het scherm kan heel makke lijk gewijzigd worden en zelfs automatisch
worden aangepast door onze smart publishing
tool. Doordat het scherm beschikt over een
ingebouwde media player met Wi-Fi, kunt u als
gebruiker via de webbrowser zelf campagnes
maken in onze software. Grote bedrijven,
ketens of organisaties met meerdere
vestigingen, kunnen de schermen daarom
- op afstand - centraal aansturen.
Actuele informatie
De dispensers kunnen perfect worden ingezet
om actuele berichten onder de aandacht te
brengen. Het is ook mogelijk om de dispensers
te customizen, door deze bijvoorbeeld te
voorzien van een logo.

Voordelen:
•
•
•
•
•

Betere naleving van de hygiënemaatregelen
Klanten informeren over geldende regels en drukte in
de ruimte
Klanten en medewerkers beter beschermen tegen
besmetting en verspreiding
Wachtverzachting, het scherm kan helpen om de
wachttijd voor klanten aangenamer te maken
Adverteren; naast waarschuwingen kunnen ook
producten of diensten onder de aandacht worden
gebracht

Ondersteuning bij naleving
van geldende COVID-19
hygiënemaatregelen
Onze dispensers met ingebouwd 21.5”
scherm zijn juist nu een zeer goede hulp
in de publieke ruimte. Bezoekers kunnen
zonder iets aan te raken hun handen reinigen met desinfectie- middel en zijn direct
op de hoogte van de laatste regelgeving.
Dit verlaagt de kans op besmetting.
Als de maatregelen straks weer worden
versoepeld, zal de dispenser zijn functie
behouden. We hebben nog wel een tijd te
maken met het coronavirus. De dispenser is daarom een goede toevoeging om
ook in de toekomst een betere hygiëne
te waarborgen.

IP Digital handdesinfectie
non-touch display 21.5”
IPPHDDRK328821

Kenmerken:
•

21.5” non-touch display

•

Wandmontage of plaatsing op statief

•

Android 7.1 on RK3288 quad-core, 1.8 ghz

•

IP Digital Signage software pre-installed

•

Plug-and-play oplossing

Productspecificaties:

Diagonaal

21.5”

Afmetingen

618.6 x 290.9 x 70 mm

Contrast

Inhoud

Handdesinfectie display
21.5”, handleiding

3000:1

Certificaten

CE, RoHS, WEEE

Resolutie

1080 x 1920

Buitenkant

Plastic case

Beeldverhouding

9:16

Montage

Wand of vrijstaand

Kleur

Wit

Android

Android 7.1

CPU

Quad-Core 1.8 GHz

Moederbord

RK3288

Geheugen

NAND flash 8GB on Board

Hoofdfrequentie

1.8 GHz

RAM

DDR3 2GB, 32 bit

Dot-Pitch

0.24825x0.24825

Responsetijd

14 ms

Kijkhoek

178° x 178°

Verlichtingsbron

LED

Extern geheugen

Uit tebreiden tot 32 GB

Aansluitingen
Taal gebruikersmenu

USB 2.0 (2x), SD, RJ45, HDMI
out put.
Engels, Dutch, French, German

Externe opslag

Uitgebreide SD-kaart

Voeding

AC 110V-240V, 50/60Hz

Wifi

Wi-Fi 802. 11b/g/n

Temperatuur

0°C tot 50°C

BluetoothTM

Ja

RJ45

1 x Connector

Display wand groot
Witte metalen body
Veiligheidsglas
Formaat 300x620mm
21,5 " Scherm, Non Touch
Automatische handdesinfectiedispenser
5L Desinfectie gel
1 jaar software + 20 apps

Aantal
1

Prijs p/s
€ 1295,00

Aantal
1

Prijs p/s
€ 995,00

Display wand klein
Witte gevormde kunststof body
Formaat 300x410mm
10,1 " Scherm, Non Touch
Automatische handdesinfectiedispenser
3L Desinfectie gel
1 jaar software + 20 apps

Optie
Prijs p/s
€ 149,00

Meerprijs vloerstandaard p/s
Transportkosten 1-10 stuks NL

Prijslijst apr-2020

Handdesinfectiedisplay

Alle bedragen excl. BTW

