
 

Localizar o meu
dispositivo

Xperion 6000

 
Design inteligente e versátil

 

ACCFIMDX1

Nunca volte a perder um dispositivo
Uma forma prática de encontrar dispositivos perdidos

O acessório Philips Find My Device ajuda a encontrar facilmente as lâmpadas de trabalho perdidas da gama

Xperion. Basta utilizar o telecomando para acionar um sinal sonoro e uma luz intermitente no dispositivo

perdido até 10 m.

Design inteligente e versátil

Combine o acessório "Find My Device" com a estação de base

Um telecomando para várias luzes de trabalho

Instalação Plug and play

Recupere facilmente vários dispositivos



Localizar o meu dispositivo ACCFIMDX1/10

Destaques Especificações
Recupere os seus dispositivos

Melhore a sua luz de trabalho com a função

"Find My Device"1 para recuperar facilmente

as suas lâmpadas de trabalho perdidas2. Com

o telecomando, ligue ao dispositivo e acione

um sinal sonoro e uma luz intermitente para

localizar a sua lâmpada em poucos segundos.

Tecnologia Plug and play

Melhore as lâmpadas Xperion 6000 Slim e

Xperion 6000 Pillar com a função "Find My

Device" através de plug and play. Basta

inserir o chip na ranhura existente na

estrutura da lâmpada e pode começar a

utilizá-la.

Um telecomando para várias lâmpadas

O seu acessório Philips "Find My Device"

pode ser ligado a várias luzes de trabalho em

simultâneo e ajuda-o a localizar as luzes

perdidas de forma rápida e fácil.

Combinação de acessórios

Concebida a pensar em si, a estação de base

da Philips inclui um espaço dedicado para o

telecomando do acessório "Find My Device".

Outra opção inteligente será transportar o

telecomando no seu porta-chaves para que

este esteja sempre disponível.

Caraterísticas elétricas

Tempo de funcionamento da bateria (eco):

Até 1 ano (telecomando)

Compatibilidade: X60UVPI,

X60PILL,X60SLIM

Distância de funcionamento: Até 10m

Fonte de alimentação: Botão da bateria

(incluída)

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Concebidas a pensar

em si

Destaque do produto: Encontre dispositivos

perdidos até 10 m.

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: ACCFIMDX1

Código de encomenda: 01477131

Informações da embalagem exterior

Altura: 17 cm

Comprimento: 14 cm

Largura: 15 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8719018014771

EAN3: 8719018014788

Informação do produto embalado

Compacto: Design compacto

Altura: 12 cm

Comprimento: 6,5 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín.

encomenda: 6

Peso com baterias/pilhas: 107 g

Descrição do produto

Classificação de proteção contra impactos

(IK): IK07

Classificação do Índice de Proteção (IP): IP20

Materiais e acabamento: ABS robusto

Temperatura de funcionamento: -10 °C a

40 °C

Alcance: Xperion 6000

* 2 Compatível com os modelos Xperion 6000 UV Pillar,

Pillar, Slim e Pocket

* 2 Funciona a uma distância de 10 metros
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