Lighting

Soluţiile supreme
pentru interfaţa cu
utilizatorul – combină
estetica şi
funcţionalitatea
Dynalite User Interface
Indiferent de nivelul de integrare şi de gama funcţiilor disponibile, un sistem de
comandă necesită o interfaţă intuitivă cu utilizatorul, astfel încât utilizatorii să poată
programa şi activa cu uşurinţă diversele funcţionalităţi de control.Interfeţele cu
utilizatorul Philips Dynalite sunt disponibile într-o gamă amplă de panouri, ecrane
tactile şi dispozitive de cablaj, cu o varietate mare de stiluri şi finisaje, pentru a se
potrivi cu orice buget de proiect, nivel de interactivitate sau cerinţe legate de decor.

Beneficii
• Interfeţe cu utilizatorul pentru sisteme de automatizare standard până la premium
• Posibilitate de personalizare completă în ceea ce priveşte funcţiile şi estetica
• Posibilitate de programare flexibilă în timpul punerii în funcţiune şi ulterior

Caracteristici
• Flexibilitate – diverse stiluri şi finisaje pentru consumatori şi medii comerciale,
configurabilitate şi personalizare completă
• Dispozitive de cablare – numeroase tipuri de funcţii, armonizare estetică cu
panourile de control, design modular
• Panourile – multe configuraţii ale butoanelor, inscripţionare personalizată, setări
de programare în zonă
• Touchscreen-uri – interactivitate extraordinară, intuitiv datorită interfeţei
personalizate, opţiuni nelimitate de armonizare cu decorul
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Dynalite User Interface

Cerere
• Industria hotelieră, de retail, birouri
• Spaţii publice şi centre de evenimente cu destinaţii multiple
• Locuinţe inteligente

Versions

DPNE914-SF

DLPE910

Detalii produs
Philips Dynalite Touchscreen

Philips Dynalite Touchscreen
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