GlobalControl

Jednotný systém pro všechny pálicí stroje Messer
Jednotný systém pre všetky páliace stroje Messer

Snadnější

Jednoduchší

Global Control se svou super
grafikou grafikou se obsluhuje
snadněji než váš televizor.
Uživatelské rozhraní je
sestaveno velmi přehledně
ze snadno pochopitelných
symbolů, fotografií, grafiky
a již dobře známé stromové
struktury Microsoft.
Tomuto
ovládání porozumí každý .

Global Control so svojou super
grafikou sa obsluhuje ľahšie,
ako Váš televízor. Užívateľské
rohranie je zostavené
veľmi prehladné z ľahko
pochopiteľných symbolov
fotografií, grafiky a z dobre
známej stromovej štruktúry
Microsoft.

Rychlejší

Rýchlejší

GlobalControls s nejmodernější
technikou světlovodů reaguje
rychleji než laptop vašeho šéfa!
Můžete počítat s nejrychlejšími
časy odezvy na vaše mi
příkazy, vkládané snadno přes
dávané dotykovou obrazovku.
Kontrola a monitorování
digitálních pohonů také
zaručuje nejvyšší dynamiku
– Global Controls od systému
řezání Messer for Messer
– Formule 1 v ovládání CNC
strojů.

Global Control s najmodernejšou
technikou použtia svetelných
káblov reaguje rýchlejšie, ako
laptop Vašeho šefa! Môže
počítať s najrýchlejšíčasmi
odozvy na Vaše príkazy
zadávané jednoducho cez
dotykovú obrazovku. Kontrola
a monitorovanie digitálnych
pohonov taktiež za ručuje
najvyššiu dynamiku-Global
Control od systému rezania
Messer for Messer-Formule aj
v ovládaní CNC strojov.

Lepší

Lepší

GlobalControls se systémem
Bus, databázemi, vkládáním
maker... nabízí prostě více!
Plně schopný připojení do
sítě a integrace, databáze
o 3 úrovních pro všechny
procesy řezání a pro zobrazení
příslušných spotřebních dílů
hořáků.

Global Control so systémom
Bus, databázami, vkladaním
makier... ponúka proste viac!
Plne schopný pripojenia do
siete a integráciu databáz o 3
úrovniach pre všetky procesy
rezania a pre zobrazenie
príslušných spotrebných dielov
horáku.
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Popisy, technická data a ilustrace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytnuty pouze jako názorný průvodce, Výrobce si vyhrazuje
právo na změny výrobků bez předchozího upozornění.
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