
Klinisk vandtæt tastatur
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L x D x H: 38 x 15 x 4,5 cm

Klinisk vandtæt tastatur
Vores tastatur er designet så det lever op til de høje krav som fødevare-, medico- og sundheds-
sektoren stiller i dag. Det nye tastatur er vandtæt, IP65, og skråtstillet. Tastaturet er forseglet med 
en overfl ade af industriel silikone, således at der ikke er nogle kanter, hvor der kan gemme sig 
snavs og bakterier. De lave taster, gør det let at desinfi cere tastaturet med kliniske rengøringsmidler. 
Tastaturet har lys i tasterne (Fn + F2), en funktion der gør det bekvemt at arbejde i omgivelser, hvor 
belysningen er lav. Endvidere kan tastaturet låses (Fn+F1), så tastaturet kan vaskes af uden at 
afbryde. Andre standardegenskaber er de 12 funktionstaster og et stort numerisk tastatur.  

Vare nr. dansk tastatur: GM 200-1111
Vare nr. svensk tastatur: GM 200-1211
Vare nr. norsk tastatur: GM 200-1311
Vare nr. tysk tastatur: GM 200-1411
Vare nr. engelsk tastatur: GM 200-1511
Vare nr. kyrillisk tastatur: GM 200-1611

Egenskaber og fordele
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Klinisk vandtæt tastatur med touchpad
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L x D x H: 38 x 15 x 4,5 cm

Klinisk vandtæt tastatur med touchpad
Vores tastatur er  designet så det lever op til de høje krav som fødevare-, medico- 
og sundhedssektoren stiller i dag. Det nye tastatur er vandtæt, IP65, og skråtstillet. 
Tastaturet er forseglet med en overfl ade af industriel silikone, således at der ikke er 
nogle kanter, hvor der kan gemme sig snavs og bakterier. De lave taster, gør det let 
at desinfi cere tastaturet med kliniske rengøringsmidler. Tastaturet har lys i tasterne 
(Fn + F2), en funktion der gør det bekvemt at arbejde i omgivelser,  hvor belysningen er 
lav. Endvidere kan tastaturet låses (Fn+F1), så tastaturet kan vaskes af uden at afbryde.
Andre standardegenskaber er de 12 funktionstaster og et stort numerisk tastatur.
Den integrerede Touchpad er også forseglet med silicone. På den måde bliver 
overfl aden helt ensartet uden kanter, hvilket er vigtigt for at undgå bakterieudvikling. 

Vare nr. dansk tastatur: GM 201-1111
Vare nr. svensk tastatur: GM 201-1211
Vare nr. norsk tastatur: GM 201-1311
Vare nr. tysk tastatur: GM 201-1411
Vare nr. engelsk tastatur: GM 201-1511
Vare nr. kyrillisk tastatur: GM 201-1611
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Egenskaber og fordele


