
SMART SMITTSKYDD
Trådlöst, desinficerbart tangentbord i glas – CK3-15X. 

Ett rent och enkelt val
Cleankeys® hjälper både personal och patienter att undvika att komma i kontakt 
med patogener. Cleankeys har en slät yta utan djupa skåror och mellanrum som 
bakterier kan samlas i, vilket gör det till världens enklaste tangentbord att rengöra. 
Cleankeys omvandlar en av de smutsigaste ytorna i din sjukvårdsinrättning till en 
av de renaste. Med den nya patentsökta bevakningsprogramvaran CleanSweep™ 
kan du dessutom få hjälp med att se till att det förblir så.
CK3-15X har även fördelen att det är trådlöst, vilket gör det lätt att integrera i 
alla miljöer. 2,4 GHz-radion gör det möjligt att använda tangentbordet även om 
datorn är innesluten eller står på en annan plats än tangentbordet.

Styrplattans numeriska tangentbord
CK3-15x har en funktion som är den första i sitt slag: En integrerad styrplatta som 
även fungerar som ett numeriskt tangentbord. Användaren får därmed tillgång till 
ett numeriskt tangentbord i fullstorlek och kompletta musfunktioner med hjälp 
av styrplattan - samtidigt som tangentbordet blir så kompakt som möjligt.
Utöver de funktioner som nämns ovan så finns det 
även en scrollfunktion i kanten på styrplattan. Allt 
detta sammantaget ger dig en högfunktionell tangent-
bordsenhet för flera olika användningsområden. 
Du behöver inte använda en extern mus på din redan 
kompakta arbetsplats. 

Corning®Gorilla®-glas
CK3-15x har en överdel av Corning®Gorilla®-glas. Gorilla-glas är ett hårt, reptåligt 
glas som är utformat för att tåla det dagliga slitaget som ett tangentbord utsätts 
för. Det är tunnare än vanligt glas (endast 0,7 mm tjockt), vilket möjliggör en 
tunnare och mer elegant design med högre anslagskänslighet. Nu sitter glaset 
på världens häftigaste tangentbord. 

Patenterad precision
Anslaget på CK3-15X bygger på en 
patenterad teknik – TouchTap™. 
Den låter dig vila fingrarna på tangent-
bordet, utan att registrera en 
tangenttryckning förrän du är redo 
att skriva. Detta ger de som skriver 
med tio fingrar enligt touchmetoden 
möjligheten att skriva nästan så 
snabbt och exakt som på ett vanligt 
tangentbord. De som skriver snabbt 
träffar inte alltid i mitten på tangen-
ten; Cleankeys löser det problem 
som uppstår när ett finger landar 
mellan två tangenter genom att 
välja den mest troliga bokstaven 
baserat på vilket ord du skriver. 

Mindre tangentbord
Genom att integrera styrplattan 
med det numeriska tangentbordet 
och begränsa antalet redigerings-
tangenter har vi lyckats skapa ett 
tangentbord i fullstorlek som tar 
så lite plats som möjligt på din 
arbetsplats.
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Touch-Tap™ - Patenterad teknologi 
Cleankeys är det enda touchtangentbord 
som låter dig vila fingrarna på tang-
entbordet medan du skriver. Dessutom 
löser Cleankeys problemet som uppstår 
när ett finger landar mellan två tang-
enter genom att välja den mest troliga 
bokstaven baserat på vilket ord du skriver. 
Dessa funktioner gör tangentbordet 
mycket exakt.

CleanSweep håller koll!
CK3-15X är ett av våra nya tangent-
bord som har en ny revolutionerande 
bevakningsprogramvara som säger till 
när tangentbordet behöver rengöras och 
även hur väl det har rengjorts.

Corning®Gorilla®-glas
Användningen av Gorilla-glaset innebär 
att tangentbordet är tunnare och lättare 
samt att det står emot repor och starka 
rengöringsmedel. Dessutom är det star-
kare än standardglas.

Integrerad styrplatta
En av de största styrplattorna som finns 
tillgängliga på ett multifunktions-tang-
entbord. Ytan har multipla funktioner 
eftersom inställningarna kan ändras så 
att styrytan fungerar som ett numeriskt 
tangentbord.

Numeriskt tangentbord
Det är enklare att föra in information 
och skapa diagram.
Det numeriska tangentbordet i fullstorlek 
innefattar alla tangenter som styr 
standardfunktioner.

Rengöring på plats
Pausa, spreja och torka. Du behöver inte 
ta med tangentbordet till en diskho.

Trådlöst
CK3-15X använder sig av en liten USB-
mottagare som ansluts till datorn och 
tar emot signaler från tangentbordet. 
Denna ”frekvensrörliga” radio innebär 
att du slipper störningar från andra 
trådlösa enheter.

Hörbar feedback
Direkt bekräftelse vid tangenttryckning.

Volymkontroll
Sex volymnivåer inklusive AV ger dig 
möjligheten att anpassa den hörbara 
feedbacken till omgivningen.

Fungerar även med handskar
Den justerbara känsligheten innebär 
att varken stora fingrar, små fingrar 
eller handskförsedda fingrar är ett pro-
blem: Du kan anpassa inställningarna 
efter dina egna behov.

Plug-and-play med standard USB
Det krävs ingen särskild programvara 
på din dator för att du ska kunna 
använda Cleankeys – det är bara att 
ansluta tangentbordet och använda 
det direkt.

Ergonomiskt
Inbyggd tiltning, tangenter i fullstorlek, 
handtag och halkfria gummifötter ger 
användaren en bekväm användarupp-
levelse.

Kontrollpanelens programvara
Lätt åtkomst till tangentbordsinställ-
ningar

Fältuppgradering
Via Clean Sweep-programvaran kan du 
hålla dig uppdaterad på framtida firmware-
förbättringar för tangentbordet. 

Tekniska specifikationer
Tangentbord
Längd: 387 mm
Bredd: 150 mm 
Höjd: 22 mm 
Vikt: 0,67 kg

Trådlösa mottagarens storlek
Längd: 48 mm
Bredd: 23 mm 
Vikt: 6 g

Material
Underdel: Polykarbonat (PC) Överdel: 
Corning® Gorilla®-glas 2 Färg: Vit

Elektriska specifikationer
AC ingångsspänning: 100–240 V, 1 A, 
0–60 Hz; DC utgångsspänning: 5 V, 1 
A (laddar); USB ingångsspänning: 5 V, 
150 mA nominellt. Trådlös mottagare: 
5 V @ 22mA

Anslutbarhet
USB-kabel: 2,0 m; Trådlöst gränssnitt: 
2,4 GHz digitalradio. Trådlös räckvidd: 
9,14 m

Operativsystem som stöds

Windows (XP eller högre), Mac, Linux, Unix

Garanti
Två år. (Tre år om enheten registrerats 
online av kunden.)

Miljö
Drifttemperatur: 5 °C till 32 °C; Luft-
fuktighet vid drift: 90–95 % relativ 
luftfuktighet vid 40 °C 

Regelefterlevnad

Efterlever villkoren för FCC del 15, 
kapitel B. Följer RoHS-direktivet för 
europeisk standard. Följer villkoren för 
RCM-standard för

Australien/Nya Zeeland.

(C-Tick-märkning)

Europeiska unionen (EU)

EMC: EN 55022, EN 55024, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3

Säkerhet

EN60950-1

Övriga världen:
EMC: ICES-003 USA EMC: FCC del 15 kapitel B

Australien/Nya Zeeland: EMC: AS/NZS 3548, Säkerhet: 
AS/NZS60950-1. Följer villkoren för RCM-standard för 
Australien/Nya Zeeland. (C-Tick-märkning)

*Studien genomfördes av Dr John Conly vid Ward of the 21st Century i Calgary i Kanada från februari till oktober 
2011. Rengöringsprogram som användes: 15 sekunders torkning i olika riktningar med en CaviWipe™ och 15 sekunders 
kontakttid. Patogener som undersöktes innefattade: Staphylococcus aureus, MRSA, VRE, enterokocker, gramnegativa 
bakterier, icke-fermenterbara gramnegativa bakterier. 

Patogener i kliniska miljöer*

230 tangentbord på flera olika sjukhusavdelningar testades under en tremånadersperiod. Före 
rengöring var hela 58 % av de konventionella tangentborden förorenade med patogener. Efter 
rengöring var 15 % fortfarande förorenade! Däremot var 0 % av de Cleankeys-tangentbord 
som testades förorenade efter rengöring.


