
 

Paikannusmoduuli

Xperion 6000

 
Älykäs, monipuolinen muotoilu

 

ACCFIMDX1

Älä enää hukkaa laitteitasi
Kätevä tapa löytää kadonneet laitteet

Philipsin paikannusmoduulin kaukosäätimellä löydät minkä tahansa Xperion-sarjaan kuuluvan työvalon

äänimerkin ja vilkkuvan valon avulla. Toimii jopa 10 metrin etäisyydellä.

Älykäs, monipuolinen muotoilu

Yhdistä paikannusmoduuli telakointiasemaan

Yksi kaukosäädin usealle työvalolle

Plug and play -asennus

Etsi helposti monta laitetta



Paikannusmoduuli ACCFIMDX1/10

Kohokohdat Tekniset tiedot
Etsi laitteesi

Päivitä työvaloosi paikannustoiminto1, niin

löydät kadonneet työvalot2 helposti. Ota

kaukosäätimellä yhteys laitteeseen ja

laukaise äänimerkki ja valosignaali, joiden

avulla löydät työvalosi sekunneissa.

Plug and Play

Päivitä Xperion 6000 Slim- ja Xperion 6000

Pillar -työvaloihin paikannustoiminto plug

and play -asennuksella. Aseta vain siru

työvalon rungossa olevaan aukkoon ja kaikki

on valmista.

Yksi kaukosäädin monelle valolle

Philipsin paikannusmoduuli voidaan yhdistää

moneen työvaloon samanaikaisesti, ja se

auttaa sinua löytämään tietyn kadonneen

työvalon nopeasti ja helposti.

Yhdistele lisävarusteita

Käyttäjien tarpeisiin suunniteltu Philipsin

Multi Dock Station -telakointiasema sisältää

erillisen paikan paikannusmoduulin

kaukosäätimelle. Toinen fiksu vaihtoehto on

kantaa kaukosäädintä avaimenperässäsi,

jolloin se on saatavilla aina tarvittaessa.

Sähkötiedot

Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa vuoden

(kaukosäädin)

Yhteensopivuus: X60UVPI, X60PILL,

X60SLIM

Työskentelyetäisyys: jopa 10 m

Virtalähde: nappiparisto (sisältyy)

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: suunniteltu käyttäjien

tarpeisiin

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: löytää

kadonneet laitteet jopa 10 metrin päästä

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: ACCFIMDX1

Tilauskoodi: 01477131

Ulkopakkauksen tiedot

Korkeus: 17 cm

Pituus: 14 cm

Leveys: 15 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018014771

EAN3: 8719018014788

Pakatun tuotteen tiedot

Pienet ulkomitat: kompakti muotoilu

Korkeus: 12 cm

Pituus: 6,5 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Paino akkujen/paristojen kanssa: 107 g

Tuotteen kuvaus

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP20

Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS

Käyttölämpötila: -10 – +40 °C

Valikoima: Xperion 6000

* 2 yhteensopiva Xperion 6000 UV Pillar-, Slim- ja

Pocket -mallien kanssa

* 2 toimii kymmenen metrin säteellä
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