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Afstandsbediening voor gezondheidszorg
Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen
Deze professionele Philips-afstandsbediening is ontworpen voor gebruik in
zorginstellingen en heeft een eenvoudige, kleurrijke knopindeling op een makkelijk te
reinigen oppervlak.
Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken
• Het oppervlak kan met alcohol worden gereinigd
• Wit design voor gebruik in de gezondheidszorg
Kosteneffectieve en veilige oplossing
• Vergrendelbaar batterijcompartiment
• Detectie van laag batterijniveau met melding op de TV
Slimmer design
• Multi-RC-instellingengeheugen
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Professionele TV
Afstandsbediening

Specificaties
Afmetingen

• Productafmetingen (b x d x h): 203 x 48 x 20 mm

Batterij

• Type: 2 x AAA (niet meegeleverd)

Kenmerken
Hospitality-functies

• Afstandsbediening: Compatibel met Multi-RC,
Compatibel met Studio/ES/MS/Sig, PrimeSuite,
Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening,
Geschikt voor kabelkoord, Detectie laag
batterijniveau
•

Het oppervlak kan worden gereinigd

Het oppervlak van deze Philips Professionalafstandsbediening is plat, zodat u hem eenvoudig met
alcohol kunt reinigen. Het platte oppervlak is ook
hygiënisch: omdat de knoppen niet verhoogd zijn,
zitten er geen spleten waar bacteriën in kunnen
komen.

Wit design voor de gezondheidszorg

Het witte ontwerp en de afgeronde randen geven
deze afstandsbediening een schoon, vriendelijk
uiterlijk, perfect voor gebruik in de gezondheidszorg.
De essentiële knoppen hebben een kleurcodering en
zijn handig geplaatst, zodat ze gemakkelijk bediend
kunnen worden.

Vergrendelbaar batterijcompartiment

Het vergrendelbare batterijcompartiment is met een
schroef vastgezet, zodat de batterijen alleen door
personeelsleden kunnen worden verwijderd of
vervangen.

Detectie van laag batterijniveau

Wanneer de batterijen van uw professionele Philipsafstandsbediening bijna leeg zijn, verschijnt er een
melding op het TV-scherm. Zo kunt u de batterijen
vervangen voordat er serviceonderbrekingen
optreden.

Multi-RC-instellingengeheugen

Behoud uw instellingen wanneer u batterijen
vervangt. Met Multi-RC wordt uw configuratie
opgeslagen in een permanent geheugen. Dit zorgt
voor moeiteloos onderhoud.
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