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Reklameskærm
& hånddesinfektionsdispenser i én.

DESINFEKTIONSDISPENSER
OG INFOSKÆRM I ÉN OG
SAMME LØSNING
3
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Reklamér og oplys om aktiviteter

3
3
3

Lyser op, når der mangler håndsprit

NETOP NU
KAMPAGNEPRIS!

Afspritning af hænder ved indgangen

12.995,-

Reducér bakterier og virus
Indeholder 4 liter håndsprit
Justering af mængden af håndsprit,
der kommer ud
Montering på væg eller på stander
Kan leveres med håndsprit

DIGITAL SIGNAGE

Tegn et abonnement på kr. 95 pr. mrd. og få 3 ÅRS ombytningsret!

GOD HYGIEJNE STOPPER CORONAVIRUS
I de fleste steder står der allerede håndsprit, så de besøgende kan spritte hænderne af for at undgå smitte.
Andre steder er der også sat infoskærme op, så gæsterne kan se, hvad der foregår i huset. Nu kan du kombinere de to, så gæsterne kan
spritte hænderne af, når de går ind.

INFOSKÆRMEN KAN MERE END AT SPRITTE
HÆNDER AF OG VISE AKTIVITETER
Vi har kombineret dispenser og
infoskærm for at gøre hygiejnen,
markedsføringen og formidlingen
af informationer lettere for dig.
Derfor kan infoskærmen meget
mere, end det lige ser ud til.

Nyeste teknologi

Dispenseren er lavet med den nyeste
teknologi, så den automatisk pumper
sprit ud, når en hånd sættes ind under
sensoren. Du skal ikke holde øje med,
om den mangler sprit: Lampen lyser
grønt, når der er sprit på, og når der
mangler sprit, lyser den rødt.
Nemt og ligetil.

Hånddesinfektionsdispenser med indbygget
21,5” skærm

På den store LED-skærm kan du gøre dine
gæster opmærksom på reglerne om god
hygiejne og huske dem på, at de skal spritte
deres hænder, før de går ind.

BRUG INFOSKÆRMEN
TIL INFO
& REKLAME

NYHED!

Reklameskærm
& hånddesinfektionsdispenser i én.

Den bedste løsning til
hygiejne og information
Infoskærmen med dispenser er lavet
i den bedste kvalitet og kan både
hænges på væggen og stå på en
stander. Uanset hvordan dine lokaler
ser ud, passer den ind hos dig.

y 21,5” TFT LED-skærm
y 1920 x 1080
y 16:9 format
y Indbygget WIFI og LAN
y 30 watt
y 26 kg

Ring 8813 0000 allerede i dag for yderligere information!
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