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SaniKey Prolight LP
IP68 waterproof anti-bacterial medically certi� ed keyboard with low pro� le keys and backlight 

Compatible with Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000/ME/98, 
Mac OSX 10.5+

Low pro� le keys easy for an easier to clean � at surface

The brightness adjustable backlight ensures comfortable and 
ergonomic use in all light conditions

IP68 water and dust protection

Cleans with all common medical cleaning solutions certi� ed for 
medical usage

Antibacterial coating preventing micro organisms

Very comfortable and light typing keys

USB 2.0 connection

On/o�  switch to prevent unintended keystrokes during cleaning

Plug and play. Easy to install, no drivers needed

Dimensions: 380mm x 130mm x 10mm 

380mm

130mm

on/off  switch
Backlight on/off 

Artikelnummer: SAN-5035-W-US

antibacterial
technology

NANO SILVER

EN60601-1-2
EN60950-1

EN60950 (Electrical safety) and EN60601-1-2 (Medical electrical 
equipment) certi� ed



Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.

AutoCont IPC a.s.

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE
fanless embedded PC, do racku, ...

POČÍTAČE S DISPLEJEM
panelové PC, terminály, do vozidel, ...

AUTOMATIZACE A SBĚR DAT
převodníky, karty, moduly, switche, ...

PERIFERIE A KOMPONENTY
monitory, klávesnice, desky, skříně, ...

NOTEBOOKY A TABLETY
odolné, windows, android, IP65, ...

INFORMAČNÍ KIOSKY
interiérové, venkovní, ...

MEDICÍNSKÁ TECHNIKA
počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ
pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...

PŘEJÍT DO E-SHOPU
eshop.autocont-ipc.cz

Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika
obchod@autocont-ipc.cz +420 552 301 002 www.autocont-ipc.cz

DOPRAVA ZDARMA
Doprava zdarma v ČR a SR při 

objednávce nad 10 000 Kč bez DPH 
nebo nad 400 EUR.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Záruka 2 roky na vyráběné počítače 

s možností jejího prodloužení 
až na 5 let.

ODMĚNA ZA VĚRNOST
Pravidelní zákazníci u nás nakupují 
za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí 

od realizovaného obratu.

SERVIS ON-SITE A IN-TIME
K projektovým dodávkám nabízíme 

rozšířenou podporu a servis s garancí 
výměny zařízení do 48 hodin.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

tel:+420552301002
https://goo.gl/maps/AdmtGqJjUdCPNA7F9
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/prumyslove-pocitace/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/pocitace-s-displejem/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/automatizace-a-sber-dat/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/periferie-a-komponenty/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/notebooky-a-tablety/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/informacni-kiosky/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/medicinska-technika/
https://eshop.autocont-ipc.cz/softwarova-reseni/
https://eshop.autocont-ipc.cz

