
Mångsidig fläktlös paneldator

för medicinska �llämpningar
Axiomtek grundades 1990 och har sedan starten framgångsrikt få� interna�onellt erkännande för

sina innova�va mönster och enastående kundnöjdhet. Vi har valt a� ha Axiomtek i vår

leverantörspor"ölj bland annat för deras kostnadseffek�va lösningar och goda anseende.

I de�a nyhetsbrev vill vi presentera två medicinklassade paneldatorer som ger dig möjlighet a� ha

full kontroll på pa�entmiljön omkring dig, sam�digt som du har journalsystem och möjlighet �ll

dokumenta�on nära �ll hands.

Medicinskt godkänd pekskärmsdator

i smidigt 15" format



En av Axiomteks nyheter i år är den medicinskt godkända pekskärmsdatorn MPC152-845.

Den mångsidiga paneldatorn är fläktlös, cer�fierad enligt EN 60601-1 och lämplig för användning

inom sjukvården och andra medicinska �llämpningar. Med det smidiga formatet på bara 15" kan

denna dator med fördel monteras på vagn och brukas ihop med medicintekniska produkter.

MPC152-845 är utrustad med en 15" XGA TFT LCD-skärm med resis�v pekfunk�on. Den fläktlösa

designen hindrar återcirkula�on av damm och mikrober och ger en ljudlös och tyst dri< i ljudkänsliga

miljöer.

Den IP65-klassade frontpanelen skyddar mot spill och damm och kan därför rengöras med vanligen

förekommande desinfek�onsmedel inom sjukvården.

Kompa�bel med Windows® 7, 8 och 10.

Läs mer om MPC152-845 här »

Kostnadseffek�v medicinklassad 24" paneldator

i slimmad design

MPC240, en medicinklassad 24" paneldator för vården, med utmärkt bildkvalitet och kapaci�v mul�

touch-funk�on. Förutom a� denna dator är kostnadseffek�v är dess styrka a� den har en låg vikt

och slimmad design.

MPC240 är EN60601-1 cer�fierad och utrustad med en Full HD TFT LCD-skärm med 250 nits

ljusstyrka. Datorn drivs av Cärde genera�onens Intel Core-processor med Ram-minne upp �ll 16 GB.

Dessutom har datorn e� gränssni� om 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, nätverksport och HDMI-port.

Kompa�bel med Windows® 7, 8 och 10.

Läs mer om MPC240 här »

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev? Avregistrera dig här »

JoR AB Knivsta/Försäljning/Service: 018-34 28 20, medical@jor.se

Välkommen in på vår hemsida: h)p://www.jor.se/medical



Datorer för vården. Vagnar för vården. Medicindispenser. Armar och sta�v för vården.

 Tangentbord och möss för vården. KVM Extendrar.


