
Het toppunt in
oplossingen voor
gebruikersinterfaces –
een balans tussen
esthetica en functie
Dynalite User Interface

Ongeacht het niveau van integratie en de reeks beschikbare functies vereist een

regelsysteem een intuïtieve eindgebruikersinterface zodat de gebruikers eenvoudig

de verschillende regelfuncties kunnen plannen en activeren. Philips Dynalite

gebruikersinterfaces zijn verkrijgbaar in een brede reeks van panelen,

aanraakschermen en bedradingsapparatuur, en met een rijke diversiteit van stijlen

en afwerkingen, passend bij ieder projectbudget, interactiviteitsniveau of

decorvereisten.

Voordelen
• Gebruikersinterfaces voor automatiseringssystemen van standaard tot eersteklas

• Volledig op maat aanpasbaar in termen van functies en esthetica

• Flexibel programmeerbaar tijdens en na ingebruikstelling
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Kenmerken
• Brede keuze uit producten voor elke toepassing

• Ultieme flexibiliteit – diverse stijlen en afwerkingen voor consumenten- en

commerciële omgevingen, volledig te configureren en op maat te maken

• Bedradingsapparaten – tal van functietypes, esthetisch passend bij regelpanelen,

modulair ontwerp

• Panelen – veel verschillende knopindelingen, gravering op specificatie,

programmeren van instellingen in de ruimte

• Aanraakschermen – ultieme interactiviteit, intuïtieve bediening door op maat

gemaakte scherminterface, onbeperkte mogelijkheden voor aanpassing aan het

decor

Toepassing
• Horeca, detailhandel, kantoren

• Openbare ruimten en multifunctionele evenementencentra

• Slimme woningen

Versions

Philips Dynalite Touchscreen PDTS

Productgegevens

Philips Dynalite Touchscreen

PDTS Detail Photo Back

Philips Dynalite Touchscreen

PDTS Detail Photo Front
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