
CompuMat Access Media:

Silikone chip armbånd 

Med chip armbånd giver du dine 
kunder et let anvendeligt og prak-
tisk medie til personlig id, betaling 
og nøgle. Armbåndet er let og 
smidigt at have på armen, og kan 
bruges igen og igen. Kunden skal 
blot holde chip armbåndet op foran 
en CompuSoft læserenhed for per-
sonlig id. Lys og lyd indikerer 
godkendelse og eventuel aktive-
ring af tilsluttede faciliteter. Enkelt 
og let. Ingen knapper eller display. 
Der kræves minimum brugervej-
ledning og fejlbetjening er mini-
meret.

Specifikationer
• Vandtæt.
• Funktionstemperaturer fra

minus 20o C til plus 85o C.
• Kan modstå sterilisation ved 

100o C. 
• Kan modstå syre og base.
• Blødt og behageligt materiale.
• Fremstillet af miljørigtige

silikonematerialer.
• Beskyttelsesklasse IP68.
• RoHS godkendt.

Dimensioner
Rem:
bredde 15 mm
tykkelse 2,5 mm
Hoved:
bredde 26 mm
tykkelse 6,5 / 9 mm

3 størrelser
Stor: Ø 195 mm 
Mellem: Ø 180 mm
Lille: Ø 152 mm

9 standard farver
Standard farver: gul, lys grøn, mørk 
grøn, lys blå, rød, kaffe, pink, hvid og
sort. MOQ 250 stk./farve/størrelse.
Ved bestilling af andre farver er MOQ 
1000 stk./farve/størrelse. Ral-farve 
opgives ved bestilling.

Tryk eller gravering af logo
Lasergravering, giver en meget let 
prægning uden farve. Tampontryk 
anvendes ved tryk af farvet logo eller 
tekst. Der kan maks. anvendes 3 far-
ver. Farvetryk kan på sigt udvaskes 
ved anvendelse i klor bassiner.

Trykklart layout leveres i minimum
300 dpi redigerbar pdf eller eps. Al 
tekst og grafik skal være outlinet.
P.g.a. det blød silikone materiale an-
befales et meget enkelt layout og så 
stort som muligt. Nej til billeder og 
små grafiske elementer.

Levering
Produktionstiden afhænger af det be-
stilte antal og farver. Desuden kan der 
i visse perioder være ekstra lang pro-
duktionstid. Standard produktionstid 
er 5 uger + forsendelse. Se side 2.

Let og praktisk
identifikation og
forbrugsbetaling 

Chip-armbånd giver en smidig 
og elegant identifikation og 
adgangskontrol. Anvendes med 
stor succes ved f.eks. svømme-
haller, feriecentre og forlystel-
sesparker.

Benyttes også som skabsnøgler 
i omklædningsrum og som pen-
geløst betalingsmiddel i cafete-
rier og kiosker og ved faciliteter.
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Einwegarmbänder
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Material

Temperaturbeständigkeit der
Armbänder:

250.00mmx12.0mmx0.04mm

PVC

www.compusoft.dk

Maße

21 Standardfarben

}*Keine Standardfarben

Lieferung

Die Produktionszeit hängt von der 
bestellten Menge und Farbe ab. 
Bei Sonderfarben ist mit einer 
längeren Lieferzeit zu rechnen.

Transperant

Transperant

Transperant

Transperant

-40 °C ~ +60 °C

Einwegarmbänder sind in 32 
verschiedenen Farben erhältlich, 
davon 21 Standardfarben. * Keine
Standardfarben. Die Farben Nr. 4, 
9, 14 und 15 sind transparent.


