
Neprekonateľné medzi
riešeniami
užívateľského
rozhrania – vyvážená
estetika a funkčnosť
Dynalite User Interface

Bez ohľadu na úroveň integrácie a rozsah dostupných funkcií vyžaduje ovládací

systém intuitívne rozhranie pre koncových užívateľov, aby používatelia mohli

jednoducho plánovať a aktivovať rôzne ovládacie funkcie. Používateľské rozhrania

Philips Dynalite sú k dispozícii so širokou škálou panelov, dotykových displejov a

káblových zariadení – s rôznymi štýlmi a povrchovými úpravami, ktoré zodpovedajú

akýmkoľvek rozpočtom projektov, úrovniam interaktivity a požiadavkám na

architektonickú výzdobu.

Výhody
• Používateľské rozhrania pre automatizačné systémy od štandardných až po

prémiové

• Plne prispôsobiteľné z hľadiska funkcií a estetiky

• Flexibilne programovateľné počas uvedenia do prevádzky a aj neskôr
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Vlastnosti
• Široký výber produktov pre akúkoľvek aplikáciu

• Neprekonateľná flexibilita – rôzne štýly a povrchové úpravy pre spotrebiteľov a

komerčné prostredie, úplná konfigurovateľnosť a prispôsobenie

• Káblové zariadenia – rôzne typy funkcií, estetická adaptácia ovládacích panelov,

modulárny dizajn

• Panely – mnoho rôznych rozložení tlačidiel, vlastné gravírovanie, nastavenia

programovania v rámci priestoru

• Dotykové displeje – neprekonateľná interaktivita, intuitívnosť pomocou vlastného

vytvoreného rozhrania obrazovky, neobmedzené možnosti adaptácie

architektonickej výzdoby

Aplikácie
• Ubytovacie a stravovacie zariadenia, maloobchodné predajne a kancelárie

• Verejné priestory a viacúčelové centrá podujatí

• Inteligentné domácnosti

Versions

Philips Dynalite Touchscreen PDTS

Podrobnosti o produkte

Philips Dynalite Touchscreen

PDTS Detail Photo Back

Philips Dynalite Touchscreen

PDTS Detail Photo Front
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