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Intuïtief, innovatief en ... 
simpelweg cool.

Het nieuwe elegante bedieningselement van WINI



Folienmaster
Chart Pool und Styleguide für 
Powerpoint-Präsentationen von 
WINI Büromöbel

V1 Stand 01/2021

Eleganter kan dit
geïntegreerde innovatieve
bedieningspaneel niet
worden. 

Niet meer als een
oplichtende strip in de 
bladrand.

Exclusief verkrijgbaar voor
onze productlijnen*

• WINEA PRO 
• WINEA ECO  
• WINEA FLOW

*met besturingssoftware 1.57

WINI MOTION
Bediening, opnieuw bedacht.



De bediening

Leg je vingertoppen lichtjes op het blad. Het systeem 
herkent de druk en bevestigt met geel. Raak 
vervolgens met uw duim de onderkant van het bord 
aan om te beginnen.

down

Plaats uw vingertoppen lichtjes tegen de onderkant 
van het blad. Het systeem herkent de druk en bevestigt 
met geel. Plaats vervolgens je duim op de bovenkant 
van het blad en de tafel gaat omhoog.
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Varianten

WINI motion is beschikbaar
voor beide bladdiktes 19mm 
en 25mm

Bladdikte

Rond of recht blad, links of rechts, u kiest uw 
variant en inbouwpositie.

Rond of recht



Optisch 
Doorlopend bladoppervlak, eenvoudige 

reiniging, geïntegreerde optiek



standby bevestiging

verstelling is bezig LET OP!: storing! verwijzen aub

Communicatie
In de standby stand kleurt het element wit.

Geel is ter bevestiging en groen is slechts 
kort zichtbaar bij het verstellen van de 
werkhoogte.

Rood en blauw zijn alleen zichtbaar bij een 
storing. Dus hopelijk nooit.



Belangrijkste feiten

Aanraakgestuurd capacitief
bedieningselement

Voor WINI-systemen met LINAK-
besturing

Te integreren in bladen van          
19 mm, 25 mm of speciale 
bladdiktes op aanvraag

Verkrijgbaar voor rechte en 
afgeronde hoeken

LED-display voor 5 verschillende
kleuren weergaven

Het stand-by lampje schakelt na 
vier uur automatisch uit zonder 
dat dit afbreuk doet aan de 
ontvangstbereidheid.



Ecologisch concept

Door de integratie van het 
bedieningspaneel in de 
bladrand is geen aparte 
kunststof behuizing nodig

Een goed te scheiden 
oplossing: bij recycling wordt 
het demonteerbare-
bedieningselement eenvoudig 
uit het blad gehaald

Het lage stroomverbruik en de 
automatische schakelingen 
hebben geen invloed op het 0,1 
watt standby-stroomverbruik 
van de WINI-tafels met Zero-
technologie.
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