Informação do Produto

Interface SimplyWorks Control Pro Pretorian
ISO 22 39 09 | 6% IVA | O interface SimplyWorks Control
Pro é um controlador de dois canais para
brinquedos alimentados por pilhas e pequenos
eletrodomésticos.

Referência: 1402210

O interface SimplyWorks Control Pro é um controlador para um ou dois brinquedos alimentados por pilhas e outros
aparelhos de baixa tensão. A unidade tem um alcance operacional de 10 metros (quando usada com interruptores
sem fio) e apresenta os seguintes modos:
Direto (o brinquedo é ativado enquanto o botão for pressionado)
Travado (pressione o botão uma vez para ligar e novamente para desligar)
Segundos cronometrados
Minutos cronometrados
Cooperativo
Ligado / Desligado
Quando uma saída cronometrada é selecionada, o período de tempo é definido usando uma série de LEDs. Uma
saída programada pode ser cancelada antecipadamente pressionando o botão Par 1 ou Par 2.
O modo cooperativo requer que dois utilizadores trabalhem juntos para ligar um brinquedo. O modo ligado /
desligado pode ser usado cooperativamente (um utilizador assume o comando de 'ligar' e o outro de 'desligar') ou
pode ser usado na separação das tarefas de ligar e desligar para um único utilizador com deficiência cognitiva.
A unidade requer 2 pilhas AA e funcionará por muitos meses sem a necessidade de substituí-las. Como de costume
com os produtos Pretorian, não há interruptor liga / desliga - a unidade desliga-se automaticamente após um período
de inatividade. Basta pressionar qualquer botão para reativá-lo.

Características:
Funciona com qualquer transmissor SimplyWorks para controlar brinquedos alimentados por pilhas ou outros
dispositivos de saída.
Duas saídas de 3,5 mm via cabos fornecidos.
Dois canais independentes.
Permite que até três manípulos sem fio e um com fio sejam emparelhados com cada canal.
Faixa de operação de 10 metros.
Modo de economia de energia automático - sem interruptor liga / desliga.
Bateria de longa duração.
Escolha dos modos de operação, direto, travado, cronometrado (segundos), cronometrado (minutos) e dois
modos de operação cooperativos.
Períodos de tempo selecionáveis em modos cronometrados.
Opera com manípulos com e sem fio.

+ Informação
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 39 09
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (39) Dispositivos de saída para
computadores | (09) Dispositivos alternativos de saída
IVA: Taxa reduzida 6% IVA incluída
Garantia: Todos os equipamentos estão abrangidos por uma garantia de conformidade de 3 anos. com a exceção de
consumíveis, componentes e acessórios, que terão a garantia referida pelos respetivos fabricantes.
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