
 

Find My Device

Xperion 6000

 
Slim veelzijdig ontwerp

 

ACCFIMDX1

Verlies nooit meer een apparaat
Een handige manier om zoekgeraakte apparaten te vinden

Met het Philips-accessoire Find My Device kunt u gemakkelijk zoekgeraakte werklampen uit de Xperion-serie

terugvinden. Gebruik gewoon de afstandsbediening om een hoorbare zoemer en een knipperend lampje op het

zoekgeraakte apparaat te activeren tot op 10 m afstand.

Slim veelzijdig ontwerp

Combineer Find My Device met het Dock Station

Eén afstandsbediening voor meerdere werklampen

Plug & Play installatie

Zoek eenvoudig meerdere lampen



Find My Device ACCFIMDX1/10

Kenmerken Specificaties
Zoek uw apparaten

Upgrade uw werklamp met de functie Find My

Device1 om kwijtgeraakte werklampen te

lokaliseren2. Maak met de afstandsbediening

verbinding met de lamp om een zoemer en

een knipperend lampje te activeren om uw

lamp snel terug te vinden.

Direct klaar voor gebruik

Upgrade de Xperion 6000 Slim en Xperion

6000 Pillar met de functie Find My Device.

Steek de chip in de daarvoor bestemde sleuf

in de lampbehuizing en de functie is direct

klaar voor gebruik.

Eén afstandsbediening voor meerdere

lampen

Uw Philips-accessoire Find My Device kan

verbinding maken met meerdere werklampen

tegelijk, zodat u het zoekgeraakte werklicht

snel en eenvoudig kunt vinden.

Combineer accessoires

Het Philips Multi Dock Station is ontworpen

voor uw gemak en beschikt over een speciale

ruimte voor de afstandsbediening van het

Find My Device-accessoire. U kunt de

afstandsbediening ook aan uw sleutelhanger

hangen, zodat u hem bij de hand hebt

wanneer u hem nodig hebt.

Elektrische kenmerken

Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 1 jaar

(afstandsbediening)

Compatibiliteit: X60UVPI, X60PILL, X60SLIM

Werkafstand: Maximaal 10 m

Voedingsbron: Knoopbatterij (meegeleverd)

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Speciaal voor u

ontworpen

Productkenmerk: Vind kwijtgeraakte lampen

tot op 10 meter afstand

Bestelinformatie

Bestelnummer: ACCFIMDX1

Bestelcode: 01477131

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 17 cm

Lengte: 14 cm

Breedte: 15 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018014771

EAN3: 8719018014788

Verpakkingsinformatie

Compact: Compact ontwerp

Hoogte: 12 cm

Lengte: 6,5 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6

Gewicht incl. accu: 107 g

Productbeschrijving

Beschermingsklasse tegen schokken (IK):

IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP20

Materiaal en afwerking: Robuust ABS

Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C

Collectie: Xperion 6000

* 2 Compatibel met Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim en

Pocket

* 2 Werkt binnen een bereik van 10 meter
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