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Никога повече не губете устройство
Удобен начин за намиране на неправилно поставени устройства
Аксесоарът "Find My Device" на Philips ви помага лесно да намерите неправилно поставени работни лампи от гамата Xperion.
Просто използвайте дистанционното управление, за да задействате звуков зумер и мигаща светлина на изгубеното
устройство до 10 м.

Интелигентен, универсален дизайн
Комбинирайте „Find My Device“ с докинг станция
Едно дистанционно управление за множество работни светлини
Plug and Play инсталация
Лесно възстановяване на няколко устройства
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Акценти Спецификации
Възстановете устройствата си
Надстройте вашата работна лампа с функцията „Find
My Device“1, за да възстановите лесно вашите
изгубени работни лампи2. С помощта на
дистанционно управление се свържете към
устройството и задействайте звуков зумер и мигаща
светлина, за да намерите лампата за секунди.

Plug and Play
Надстройте Xperion 6000 Slim и Xperion 6000 Pillar с
функцията „Find My Device“ чрез включване и работа.
Просто поставете чипа в слота, предоставен в
тялото на лампата, и сте готови.

Едно дистанционно за множество лампи
Аксесоарът „Find My Device“ на Philips може да бъде
свързан едновременно с няколко работни лампи и ще
ви помогне да намерите бързо и лесно изгубената
работна лампа.

Комбинирайте аксесоарите
Проектирана с мисъл за вас, докинг станцията за
няколко устройства на Philips включва специално
място за дистанционното управление на аксесоара
„Find My Device“. Друга интелигентна опция е да
носите дистанционното си управление на
ключодържателя си, така че да е под ръка, когато
имате нужда от него.

Електрически характеристики
Време за работа на батерия (еко): До 1 година
(дистанционно управление)
Съвместимост: X60UVPI, X60PILL, X60SLIM
Работно разстояние: До 10 м
Източник на електрозахранване: Батерия тип
„копче“ (включена в комплекта)

Маркетингови характеристики
Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас
Акцент за продукта: Намерете изгубени устройства
на разстояние до 10 м

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: ACCFIMDX1
Код за поръчка: 01477131

Информация за външната опаковка
Височина: 17 см
Дължина: 14 см
Ширина: 15 см

Данни за опаковката
EAN1: 8719018014771
EAN3: 8719018014788

Информация за опакован продукт
Компактен: Компактна конструкция
Височина: 12 см
Дължина: 6,5 см
Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка:
6
Тегло с батериите: 107 г

Описание на продукта
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Оценка на защитата от проникване (IP): IP20
Материали и покритие: Здрав ABS
Работна температура: от -10°C до 40°C
Обхват: Xperion 6000

* 2 Съвместимост с Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim и Pocket
* 2 работи в диапазон от 10 метра
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