Informação do Produto

Manípulo iSwitch Bluetooth Pretorian
ISO 22 36 12 | 6% IVA | O iSwitch é um novo manípulo
Bluetooth que permite o acesso a iDevices.

Referência: 1405400

O manípulo iSwitch é um dispositivo muito robusto e flexível que permite que o manípulo de 75 mm e até dois
manípulos adicionais sejam conectados ao iPad, iPhone, Android ou qualquer outra plataforma com suporte para
conectividade Bluetooth.
A chave para o sucesso do iSwitch é a sua versatilidade. Cada um dos manípulos pode ser programado de forma
independente para ser qualquer uma das 24 funções disponíveis, que incluem tudo o que você precisa para obter
acesso ao aplicativo adaptado ao manípulo, acesso à media ou navegação completa usando o controle de interruptor
do iOS.
As funções de reprodução cronometrada são fornecidas para fornecer 10 ou 30 segundos de reprodução de música
ou vídeo e são frequentemente usadas como recompensa depois que o utilizador concluir um exercício.
Características:
Interruptor embutido com ativação por toque leve
Baixo perfil
Opção para dois manípulos com fio adicionais
Acesso a todos os aplicativos acessíveis por manípulo e opções de controle de manípulo no iOS7
Acesso a música, fotografia e vídeo
24 comandos de mouse / teclado pré-programados
Bateria recarregável de íon de lítio

Funciona com iPad®, iPad® mini, iPod® (3ª geração e posterior), iPhone® (iOS 5.0 em diante)

+ Informação
Tipo de Equipamento: Manípulo
Tipo de Acionamento: Mecânico
Usado para: Acesso ao computador | Acesso ao tablet - Android | Acesso ao tablet - iDevices | Conetividade Wireless
Conetividade: Conexão s/ fio Bluetooth
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 36 12
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (36) Dispositivos de entrada para
computadores | (12) Dispositivos alternativos de entrada
IVA: Taxa reduzida 6% IVA incluída
Garantia da Marca: 2 anos por defeito de fabrico
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