
Really Cool Touch LP
Medisch toetsenbord met 
geïntegreerde touchpad

Het Really Cool Touch LP toetsenbord biedt alles wat u op data input gebied nodig heeft binnen 
een verrassend compact formaat.  Dit toetsenbord met vlakkere toetsen  is bovendien onze meest 
innovatieve alles-in-één oplossing.

The Key to Infection Control!

ver 2.0

Het toetsenbord is maar 38 cm breed en 15 cm diep, maar 
dankzij de handige indeling omvat het toch een numeriek 
gedeelte en een touchpad. De vlakkere toetsen zorgen 
voor optimaal schoonmaakgemak en bieden een prettige 
toetsaanslag,vergelijkbaar met een laptop.  

Natuurlijk is het hygiënisch witte toetsenbord net als onze andere 
medische toetsenborden volledig naadloos afgesloten. Het is 
bestand tegen reiniging met desinfectiemiddelen, zoals alcohol 
en chlooroplossingen. U kunt het toetsenbord zelfs volledig 
onderdompelen. Dankzij de Tru Lock toetscombinatie kunt u 
het toetsenbord vergrendelen tijdens het schoonmaken, zodat 
u niet hoeft uit te loggen of af te sluiten. Natuurlijk voldoet dit 
toetsenbord ook aan de geldende medische richtlijnen.

7 eisen aan een medisch toetsenbord 

•     Volledig afgesloten •     Prettig in het gebruik 
•    Desinfecteerbaar •     Elektrisch veilig
•     Hygiënisch wit •     Valbestendig
•      Blokkeerbare toetsen 

Dit alles-in-één toetsenbord presteert optimaal in uw 
medische omgeving!

•     Certificering: IP 68, CE, FCC, 
EN-IEC 60601-1, WEEE, RoHs

•     Varianten: wit
•     Afmetingen: 38 x 15 x 1.5 cm
•     Gewicht: 840 g
•     Kabellengte: approx. 180 cm
•     Opslagtemperatuur: -20° tot 70°C
•     Werkingstemperatuur: 0° tot 70°C
•     Stroomverbruik: 26mA (Max)
•     Platform: Windows, Mac en Linux
•     Layout: numeriek gedeelte en 

12 functietoetsen

Medische Opties
Backlight - Elke toets wordt met 
een led verlicht, ideaal in een 
donkere omgeving

MagFix - Bevestigt uw toetsenbord 
hygiënisch op een wegklappende 
of kantelende toetsenbordhouder

Smart Cable - De kabellengte kan 
worden aangepast. Vraag naar de 
mogelijkheden

Specifi caties Overige medische modellen
•    Touchpad modellen

•    Slim Cool modellen

•    Really Cool modellen

•    Muizen

MAN & MACHINE presenteert


