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Medi-Key™

Klawiatura medyczna

Opis produktu
Klawiatura Medi-Key została zaprojektowana w celu spełnienia rygorystycznych standardów 
obowiązujących w dzisiejszym środowisku medycznym. Jest produkowana przy użyciu antyalergicznej, 
bezlateksowej gumy silikonowej z powłoką odporną na działanie chloru i środków dezynfekcyjnych na 
bazie alkoholu oraz środków czyszczących. 
Klawiatura może "zaplanować" cykl czyszczenia w zależności od stopnia wykorzystania, a aktywacja trybu 
"dezynfekcji" powoduje wyłączenie klawiatury podczas czyszczenia - po wyłączeniu diody LED 
dezynfekcji, klawiatura powraca do normalnego użytku.

Jako autorski projekt, kluczową cechą jest zdolność do pełnej personalizacji funkcji wszystkich klawiszy, w 
tym dodatkowych klawiszy funkcyjnych w celu poprawy wydajności pracy, idealnej dla konkretnej aplikacji.

Jej wyjątkowa obudowa sprawia, że zajmuje mniejszą powierzchnię niż standardowe klawiatury, dzięki 
czemu zapewnia więcej miejsca na powierzchniach roboczych. Posiada wbudowany  touch-pad, dzięki 
czemu nie potrzebujemy dodatkowo myszki.

Funkcje

● wersja przewodowa lub bezprzewodowa
● możliwość zamocowania na uchwycie VESA
● gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie
● panel wskaźników LED do inteligentnego trybu

dezynfekcji
● technologia antybakteryjna z jonami srebra

zmniejszająca ryzyko zakażeń krzyżowych
● ergonomiczny kształt
● wersja bezprzewodowa ze stacją dokującą
● innowacyjny system dokujący z funkcją

ładowania
● wbudowany touchpad oraz klawiatura

numeryczna
● możliwość użycia standardowych środków

dezynfekujących
● dostępne różne wersje językowe klawiszy

Wypróbuj "Hot Switch"

Klawiatura Meda-key w wersji bezprzewodowej 
ma opatentowaną funkcję, która umożliwia 
automatyczne dokowanie klawiatur do stacji 
dokującej. Po zadokowaniu nowej klawiatury, 
wcześniej zadokowana przestanie działać. 
Idealne rozwiązanie do szybkiej wymiany 
klawiatury w celu wyczyszczenia i dezynfekcji.

Hot Swappable

Gwarancja

Klawiatury Medi-Key objęte są 2 letnią gwarancją

FHU INVEST MED
ul. Warciańska 16

62-510 Konin - Wola Podłężna
tel. 63 307 00 08, Fax: 63 219 12 65
e-mail: biuro@investmed.com.pl

www.investmed.com.pl



Wymiary

Wersje językowe

Stopień wodoodporności 

Waga

Zgodność z normami

280 x 211 x 29mm

UK, US, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Włoski, Duński i inne

IP65

0.75 kg

CE, FCC, EN60601

Symbol

SMK

SMK-C13-C01-XX

Opis urządzenia

MK3 - wersja bezprzewodowa  z touchpadem i klawiaturą numeryczną

MK3 - wersja przewodowa  z touchpadem i klawiaturą numeryczną SMK-C33-C01-XX

Uwaga:
Producent podejmuje uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że wszystkie informacje techniczne i zalecenia przedstawione w naszych arkuszach danych, broszurach i na stronie 
internetowej opierają się na naszym doświadczeniu i badaniach oraz są dostarczane w dobrej wierze. Użytkownicy niezależnie ustalają przydatność produktów pokazanych dla ich 
specyficznych wymagań regionalnych i zamierzonego zastosowania i zapewnią, że spełniają odpowiednie przepisy dla krajów użytkowania, ponieważ mogą się one znacznie różnić w 
zależności od kraju. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości ujawnione w niniejszym dokumencie. Prosimy o kontakt z naszymi zespołami 
technicznymi, którzy z przyjemnością doradzą w kwestiach regulacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub zaniechania jakiegokolwiek produktu wymienionego 
w broszurach, arkuszach danych i na stronie internetowej bez wcześniejszego powiadomienia. 
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