
Elegant booking skærm med touch

Blackline | Booking lux 10” er en meget driftssikker touch-skærm 

til visning af mødeinformation og on-screen booking. Det elegante 

og funktionelle design sikrer både et smukt visuelt udtryk samt 

brugervenlighed, nem vedligeholdelse og let installation. Skærmen kan 

monteres både horisontalt og vertikalt.

Varenummer: 303076

Blackline | Booking lux 10”



LCD screen

Flot visning af mødeinformation og  

on-screen booking

Blackline | Booking lux 10” er en meget 

driftssikker touch-skærm til visning af 

mødeinformation og on-screen booking. 

Skærmen er udviklet med fokus på design, 

brugervenlighed, nem vedligeholdelse og  

let installation.

Elegant og funktionelt design 

Skærmens elegante bagkabinet i aluminium 

med glasfront skjuler alle fysiske porte. 

Kombinationen af aluminiumskant og glasfront 

er optimal til at beskytte skærmen mod slag 

og stød. Den er designet med henblik på at 

optimere det visuelle udtryk og sikkerheden. Den 

skjulte reset-knap sikrer desuden let servicering i 

tilfælde af fejlsøgning.

Integreret LED viser, om lokalet er optaget 

eller ledigt  

Blackline | Booking lux 10” har LED lys på begge 

sider. Rødt eller grønt lys indikerer, om lokalet er 

optaget eller ledigt. Det muliggør, at man også 

på afstand kan se hvilke lokaler, der er ledige. 

Enkel installation med Power over Ethernet 

(PoE)

Med Power over Ethernet (PoE) bruges ét 

kabel til både strøm, netværk og dataoverførsel. 

Skærmen monteres uden, at der skal installeres 

strømkabler og stikkontakt. PoE kabel monteres 

bagtil. Skærmen leveres med indbygget 

vægmonteringsbeslag og kan nemt monteres 

på alle faste flader inkl. glas. Skærmen kan 

monteres både horisontalt og vertikalt.

Specifikationer

Produkt detaljer

Farve Sort

Materiale Metalkabinet, aluminiumskantprofil 
(beskytter mod slag og stød), glasfront

Køling Blæserfri

Display 10,1”, 1280x800, PCAP touch

Lysstyrke 350 NIT

Strøm/Netværk Power over Ethernet IEEE 802.3AT fra egen 
PoE switch eller via PoE injektor

Strømforbrug Maks. 16 watt

Dimensioner inkl. beslag

Bredde 25 cm / 9,8”

Højde 16,9 cm / 6,7”

Dybde 3,4 cm / 1,3”

Vægt

Skærm (net) 1,7 kg / 3,8 lbs

Leveres som standard med dnp Visiosign software og med Windows 10 
IoT installeret.


