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Ny gennemtænkt turnkey løsning til HAPPY 
REHAB systemet: PRO+ pakken.
- den perfekte løsning til institutionen, klinikken eller træningscenteret!

Den nye PRO+ pakke gør hverdagen med HAPPY REHAB 
endnu lettere. PRO+ pakken er en integreret og komplet 
løsning der matcher systemet perfekt, både med hensyn 
til betjening og design. Udover den store 43” skærm inde-
holder pakken også en fastmonteret controller (kraftig 
mini PC), trådløs mus og opbevaringsplads til systemets 
strømforsyning.

Øvrige kabler er elegant fastmonteret på bagsiden af 
standeren.

Under træning med HAPPY REHAB er ergonomien for 
brugeren vigtig. Med PRO+ pakken kommer skærmen 

væk fra bordet og op i øjenhøjde. De indbyggede gasfjedre 
gør det let at justerer skærmhøjden til forskellige stør-
relse brugere uden brug af værktøj.

De fire store svingbare hjul gør systemet mobilt og let 
at flytte med. Hjulene har alle låsefunktion og sikrer 
hermed at det ikke flytter sig utilsigtet.

Systemet er flot, robust designet og står sikkert og sta-
bilt på gulvet.

PRO+
Nyhed



KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION OM PRODUKTET 
T: 86 78 99 33 I mail@iaid.dk I www.iaid.dk

Lav model som er justerbar fra 110-150cm (fra gulv til 
center af skærm), passer til Small / Medium system.

Høj model som er justerbar fra 140-180cm (fra gulv til 
center af skærm), passer til Large system.

PRO+ pakken findes i to størrelse som passer til HAPPY REHAB-systemerne:

Tekniske specifikationer

Bestillingsmuligheder

Standard skærmstørrelse 43”

Controller (mini PC) og CPU Intel mini PC med i3 processor

Hukommelse Kingston 4GB DDR RAM og Samsung 250GB SSD

Tilslutningsmuligheder WLAN, LAN (RJ45), Bluetooth 5.0, USB og HDMI

Operativsystem Windows 10 PRO

Højde fra gulv til center af skærm, Lav model 110 – 150 cm

Højde fra gulv til center af skærm, Høj model 140 – 180 cm

Egenvægt Ca. 45 kg

Varenr. Vare

920-002-150 PRO+ Package, S/M

920-002-250 PRO+ Package, L

Enkel højdejustering af skærm. Fire store sving- og låsbare hjul. Controlleren (mini PC) er placeret på 
bagsiden af skærmen.


