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An elegant 22” Full HD display
fitted with NeoV TM Optical Glass for
professional dental environments.

Neovo / Poindus

Man & Machine

Featuring NeoVTM Optical Glass and neat white metal housing,

			

the DR-22 is able to withstand cleaning agents for easy hygiene

The display choice of professionals
maintenance. On top of LED-backlit Full HD resolution and AIP

technology for clear image details, it comes with illuminator mode
that allows convenient X-ray film viewing. The DC 24V medical
grade power supply assures not only safety but stable image
presentation in professional dental environments.

Witte Displays

> LED-backlit technology with high FHD 1920 x 1080 resolution
> NeoV™ Optical Glass
> AIP technology: PIP; Built-in Image Enhancer
> Durable metal casing

Toetsenborden, muizen
en beschermhoezen voor
de medische omgeving

> Touch sensor control keys to prevent vandalism

inputs: VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS (RCA x 2), Audio in
AG Neovo levert beeldschermen die>> Versatile
zowel
qua vorm als functie in een specifieke
Built-in speakers (1.5W x2)
> Swift 3 ms response time
veeleisende omgeving toegepast kunnen
worden.
De reeks van witte monitoren passen
> Illuminator mode for easy X-ray film viewing
> DC 24V medical grade power adaptor allows longer distance connection
met het specifieke ontwerp perfect >in
dehandle
medische
omgeving.
Optional
allows for easy movement
of display
> EN60601-1 and IEC60601-1 medical certification

Man & Machine bestaat al meer dan 30 jaar en bouwt al meer
dan een decennium toetsenborden voor de medische omgeving.

> Equipotential Terminal safety standard
> EcoSmart Sensor for low watt power consumption
> Auto-adjustment for optimal settings
> Kensington® security socket

Het Beste in Glas Protectie

> VESA standard mount
NeoV™ Optical Glass - The most
trusted hard glass protection available.
Only on AG Neovo displays

In een veeleisende medische omgeving is het NeoV™ Optical Glass de
beste bescherming voor het beeldscherm. Het NeoV™ Optical Glass is
water, kras en stootbestendig en beschermt het beeldscherm
tegen
www.agneovo.com
regelmatig aanraken en incidentele ongelukjes. De diversen modellen
van AG Neovo, welke uitgerust zijn met het NeoV™ Optical Glass,
zorgen ervoor dat medische professionals met vertrouwen de monitor
kunnen gebruiken in behandelruimtes, wachtruimtes en laboratoria.

AG Neovo PM-Series

De AG Neovo PM-Series is een
multimedia display beschikbaar in

DF-55 Dubbelzijdig
Signature Display

32’’, 43’’, 55’’, 65’’ en is b
 innenkort
ook verkrijgbaar in 48’’.

AG Neovo introduceert een

De PM-series levert kristalheldere

nieuwe informatie display

beelden met hoogwaardig contrast.

met twee 55 inch MVA panels,

Naast diverse aansluitmogelijkheden,

in een stevige verrijdbare

beschikt de P
 M-series over een

dunne behuizing

USB-playback en DLNA functie. Deze

van slechts 23,4 mm.

Door deze ervaring heeft Man & Machine het 3e generatie siliconen toetsenbord ontwikkeld welke voldoet aan alle eisen die je
aan een medisch toetsenbord kan stellen.
De 3e generatie siliconen toetsenborden van Man & Machine
bieden voordelen waarmee deze een all-round inzetbare oplossing
voor elke medische omgeving wordt:
• Blokkeerbare toetsen tijdens het reinigen
• Extra lichte aanslag
• Bescherming van de elektronica tegen invloeden van handalcohol met verzorgende vetten
• Geen anti-microbiële bestanddelen in de coating van de
toetsenborden met oog op het valse gevoel van veiligheid dat 		
hiermee geboden wordt en de potentiele risico’s voor gezond		
heid en milieu.
• Toetsverlichting en korte kabel opties
• Magnetische achterkant optie voor montage aan medische
apparatuur

Really Cool en Petite Mouse

De voordelen van Man & Machine
overeenkomstig het Werkplek
Infectie Preventie protocol
1. Volledig afgesloten
De siliconen modellen zijn onderdompelbaar in
desinfectie vloeistof. U kunt het product veilig
sprayen, afspoelen,onderdompelen of zelfs
blootstellen aan waterstofperoxide in de dampfase.

2. Desinfecteerbaar
Het toetsenbord is bestand tegen producten voor de
desinfectie van oppervlakken.

3. Gebruiksvriendelijk
Man & Machine toetsenborden en muizen worden
gewaardeerd vanwege de prettige toetsaanslag.

4. Goed zichtbaar
Een bloedspetter of ander vuil is direct zichtbaar op
een witte achtergrond, zodat in geval van
verontreiniging snel gereageerd kan worden.

5. Blokkeerbaar
Uitloggen of afsluiten is niet nodig om uw toetsenbord
te kunnen schoonmaken voor snel tussendoor reinigen
op de zorgwerkplek

functies maken de PM-series tot een

6. Elektrisch veilig

ideale oplossing voor het afspelen

Voldoen aan de EN60601-1 norm

7. Geen risico

van multimedia bestanden.

De robuuste behuizing kan tegen een val of stootje.
Its Cool Flat

Man & Machine

Really Cool
Backlight

Zodat u kunt typen bij
weinig of geen licht.

Its Cool

Its Cool Flat
NU OOK
DRAADLOOS

Ideaal voor alle werkplekken op afdelingen waar verpleegkundigen en artsen gegevens moeten invoeren

Smart Cable
De kabellengte kan
worden aangepast.
Vraag naar de
mogelijkheden.

Backlight

MagFix

Magneten bevestigen
Zodat u kunt typen
bijtoetsenbord
het
weinig of geen licht.
hygiënisch aan een
toetsenbordhouder.

Smart Cable
De kabellengte kan
worden aangepast.
Vraag naar de
mogelijkheden.

MagFix

Smart Cable

toetsenbordhouder.

De kabellengte kan
worden aangepast.
Vraag naar de
mogelijkheden.

Magneten Backlight
bevestigen
Zodat u kunt typen bij
het toetsenbord
of geen licht.
hygiënischweinig
aan een

Backlight

MagFix

Smart Cable

MagFix

De kabellengte kan
worden aangepast.
Vraag naar de
mogelijkheden.

Magneten bevestigen
het toetsenbord
hygiënisch aan een
toetsenbordhouder.

Really Cool Touch

Magneten bevestigen
Zodat u kunt typen
bijtoetsenbord
het
weinig of geen licht.
hygiënisch aan een
toetsenbordhouder.

De keuze waar zowel de hygiënisten als de gebruikers volledig achter staan.
Het medische toetsenbord voor omgevingen binnen de risico zone met de beste toetsaanslag.

NU OOK
DRAADLOOS

Ideaal voor Workstation ON Wheels, wandwerkplekken
en behandelruimtes buiten de risicozone

Hygiënische hardware die overal inzetbaar is
De Its Cool bezit de meeste eigenschappen van een medisch
toetsenbord, maar heeft de snelheid en de toetsaanslag van een
standaard kantoortoetsenbord. Het is een afwasbaar, waterdicht
toetsenbord. De Its Cool biedt betere infectiepreventie bij werkplekken buiten de risicozones met de functionaliteit van een standaard
toetsenbord.

Waterbestendig keyboard met gladde hoes
De Its Cool Flat is waterdicht, heeft een gladde hoes en biedt de
snelheid en de toetsaanslag van een standaard kantoortoetsenbord.
Het is een afwasbaar, waterdicht toetsenbord met een glad afneembare, super makkelijk te desinfecteren siliconen hoes.

Kunststof, waterdicht toetsenbord, Formaat: 34,5 x 11,5 x 2,5 cm,
Kabellengte: 150 cm Conform: IP65, CE, WEEE, RoHS. 1 Jaar Garantie

Kunststof, waterdicht toetsenbord met gladde, desinfecteerbare siliconen hoes
Formaat 34,5 x 11,5 x 2,5 cm, Kabellengte: 150 cm
Conform: IP65, CE, WEEE, RoHS. 1 Jaar Garantie

Latex-vrij, volledig gesloten, siliconen toetsenbord
Formaat: 38 x 14 x 1,5 cm, Kabellengte : 180 cm
Conform: IP68, CE, FCC, EN60601-1, WEEE, RoHS. 3 Jaar Garantie
Opties: Ingebouwde magneten, toetsenbord verlichting
De Low Profile toetsen zijn makkelijk grondig te reinigen. Wie een helemaal
gladde bovenkant wil, voegt een Fitted Drape toe.

Latex-vrij, volledig gesloten, siliconen toetsenbord met touchpad
Formaat: 38 x 15 x 1,5 cm, Kabellengte : 180 cm
Conform: IP68, CE, FCC, EN60601-1, WEEE, RoHS. 3 Jaar Garantie
Opties: Ingebouwde magneten, toetsenbord verlichting

“Het Medische toetsenbord met de beste toetsaanslag”
SlimCool
Backlight

Zodat u kunt typen bij
weinig of geen licht.

C-Mouse

Smart Cable

MagFix

De kabellengte kan
worden aangepast.
Vraag naar de
mogelijkheden.

Magneten bevestigen
het toetsenbord
hygiënisch aan een
toetsenbordhouder.

Petite Mouse
Backlight

Zodat u kunt typen bij
weinig of geen licht.

Smart Cable

MagFix

De kabellengte kan
worden aangepast.
Vraag naar de
mogelijkheden.

Magneten bevestigen
het toetsenbord
hygiënisch aan een
toetsenbordhouder.

Mighty Mouse
Backlight

Zodat u kunt typen bij
weinig of geen licht.

De C-Mouse biedt betere infectiepreventie buiten de risicozones en heeft
het uiterlijk en de functionaliteit van
een standaard muis.

De medische muis, voor gebruik
binnen de risico zone, met het grootste
gebruikscomfort, nu ook geschikt voor
kleine handen

De medische muis, voor gebruik
binnen de risico zone, met het
grootste gebruikscomfort

Optische muis met 2 knoppen voor
klikken en een scrollwiel

Optische muis met 5 knoppen voor
klikken en scrollen

Optische muis met 2 knoppen voor
klikken en een scrollwiel

Formaat: 10 x 5,7 x 3,6 cm
Kabellengte: 150 cm
Conform: IP65, CE, FCC, WEEE, RoHS.
1 Jaar Garantie

Latex-vrij siliconen, Formaat: 11 x 6 x 4 cm,
Kabellengte: 180 cm
Conform: IP68, CE, FCC, EN60601-1, WEEE,
RoHS. 3 Jaar Garantie
Opties: Ingebouwde magneten

Smart Cable
De kabellengte kan
worden aangepast.
Vraag naar de
mogelijkheden.

Backlight

MagFix

Magneten bevestigen
Zodat u kunt typen
bijtoetsenbord
het
weinig of geen licht.
hygiënisch aan een
toetsenbordhouder.

Smart Cable

MagFix

De kabellengte kan
worden aangepast.
Vraag naar de
mogelijkheden.

Magneten Backlight
bevestigen
het toetsenbord
Zodat u kunt typen bij
hygiënischweinig
aan een
of geen licht.
toetsenbordhouder.

Smart Cable
De kabellengte kan
worden aangepast.
Vraag naar de
mogelijkheden.

Backlight

MagFix

Magneten bevestigen
Zodat u kunt typen
bijtoetsenbord
het
weinig of geen licht.
hygiënisch aan een
toetsenbordhouder.

Smart Cable

MagFix

De kabellengte kan
worden aangepast.
Vraag naar de
mogelijkheden.

Magneten bevestigen
het toetsenbord
hygiënisch aan een
toetsenbordhouder.

SlimCool+

Compact siliconen toetsenbord voor omgevingen binnen de risico zone waar weinig werkruimte is.
Latex-vrij, volledig gesloten, siliconen toetsenbord

Latex-vrij, volledig gesloten, siliconen toetsenbord met touchpad

Conform: IP68, CE, FCC, EN60601-1, WEEE, RoHS.
3 Jaar Garantie
Opties: Ingebouwde magneten, toetsenbord verlichting

Formaat: 30 x 21 x 1,5 cm, Kabellengte: 180 cm
Conform: IP68, CE, FCC, EN60601-1, WEEE, RoHS. 3 Jaar Garantie
Opties: Ingebouwde magneten, toetsenbord verlichting

Latex-vrij siliconen, Formaat: 12 x 6,5 x 3,5 cm,
Kabellengte: 180 cm
Conform: IP68, CE, FCC, EN60601-1, WEEE,
RoHS. 3 Jaar Garantie
Opties: Ingebouwde magneten
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Parat

U-10:
De Parat Cube U-10 is veelzijdig vanwege de uitneembare,
horizontaal geplaatste, laden en biedt meer ruimte dan de
Cube i-10 waardoor deze geschikt is voor plaatsing van tablets
met dikkere hoezen of tablets met een USB aansluiting aan de
lange zijde zoals een aantal Android Tablets. De Cube U-10 is
voorzien van een handig cijfer combinatieslot. Opties: Wand
ophangbeugel, USB-C, Micro-USB en Lightning patch kabels

i-10:
De uiterst compacte Parat Cube i-10 kan 10 iPads met
smartcover herbergen. Het deurtje is voorzien van sleutelslot.
De Cube i-10 kan via USB doorgelust worden naar maximaal
3 Cubes voor beheer van maximaal 30 iPads via 1 USB uitgang
op uw MacBook. Opties: Wand ophangbeugel, USB-C,
Micro-USB en Lightning patch kabels

Tablet opbergsystemen voor E.C.D. projecten
Berg en laad uw tablets, t.b.v. het Electronisch Clienten Dossier, veilig op in de wandopbergsystemen van Parat & zioxi.
Diverse ziekenhuizen en zorginstellingen maken reeds gebruik van deze oplossingen. Informeer naar de referenties.

Parat CUBES
De Parat PARAPROJECT CUBE i-10 en U-10 zijn veelzijdig inzetbaar als laad, sync en opbergstation voor 10 tablets.
De Cubes kunnen op een kast of onder een balie geplaatst worden en worden naar wens geborgd aan een blad met het
meegeleverde bodemslot. Tevens zijn de Cubes optioneel leverbaar met een wandmontage beugel. De inlaadbare deurtjes
maken eenvoudige uitgifte en retourname van tablets mogelijk. De Parat Cubes zijn voorzien van een ingebouwde voeding
met koelsysteem en 10 poorts USB ‘Fast Charge & Sync HUB’. De Cubes worden naar wens geleverd met extra stevige 30-pin,
Micro USB, USB 3.0 of Lightning patch kabels in een handige gebruiks lengte (20 cm voor de i-10 en 40 cm voor de U-10)
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zioxi Wand oplaadstation
Dit slanke tablet laad(& sync) station is speciaal ontwikkeld voor wandmontage in kleine ruimtes (slechts
160mm diep). Het is eenvoudig in gebruik, makkelijk
schoon te maken en het kan vrijwel overal opgehangen
worden. Geschikt voor plaatsing van 10 tablets tot 10
inch. Afsluitbaar met sleutel-, RFID- of cijfercombinatie
slot. Maatwerk mogelijk

Cybernet

NB22 Mobiele Trolley PC,
Hot Swappable
Een perfecte mobiele trolley computer met 3 Hot
Swappable batterijen waardoor je nooit meer je
trolley-PC op stroom hoeft aan te sluiten. De NB22 is
v.v. een IP65 behuizing waardoor je de NB22 onder
druk kan schoonmaken. EN60601 gecertificeerd en
ventilator loos ontwerp, ideaal voor geluidsarme
omgevingen waar stofvrij gewerkt moet worden. De
6e generatie Intel core CPU geeft 2,5 x beter resultaat
en de verlengde batterijduur is 16 uur op 1 enkele laadcyclus. De NB22 is aanpasbaar naar uw eigen wensen
tot 1TB opslag en 32GB RAM. De makkelijk toegankelijke SSD is ideaal voor beheer op IT afdelingen.

RX Medische Tablet
‘s Werelds eerste volledig anti-microbiële medische tablet met
GorillaGlass touchscreen. Volledig EN60601 gecertificeerd met veel
unieke eigenschappen zoals ‘hot swappable’ batterijen voor non stop
gebruik, 5e generatie Intel processor en val bescherming gecertificeerd
tot 1.5 meter. Te integreren met: Barcode scanner, RFID, vingerafdruk
scanner en smart card lezers voor optimale toegankelijkheid voor het
medisch personeel. D.m.v. de digitizer pen kunnen handtekeningen
gezet worden en de tablet kan ‘ge-docked’ worden via een tafel of
VESA docking station.
Het is de perfecte medische tablet voor alle behoeftes in ziekenhuizen.

Centenna BV
Pakketboot 49
3991 CH Houten

T. 030 - 636 5090
www.facebook.com/centenna.eu

Maak een afspraak voor bezoek aan onze showroom.

www.centenna.nl
info@centenna.nl

