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Antibakterielle beskyttelsesdeksel for Hublet

The majority of diseases are spread by our
hands, which turns devices into a potential
cause of bacterial infection spread, especially
when used by the public. As Hublet offers
shared devices for public use, we realize our
responsibility for ensuring users’ safety.
Keeping the Hublet Tablets and Hublet Smart
Docking Station clean is crucial for us, and
Hublet anti-bacterial protective screens make
it possible. Anti-bacterial protective screens
are installed on the touchscreens of Hublet
Tablets and Hublet Smart Docking Stations,
making the control of the cleanliness effortless.
 
 
How does it work?
Anti-bacterial screen’s surface has agents that
kill the bacteria from the display and are
harmless to humans. Whenever a user touches
the screen, he or she is safe thanks to the
protective layer. The anti-bacterial screen is
solvent resistant, which also allows the
touchscreens to be cleaned using traditional
cleaning methods. This keeps Hublet Tablets
and Hublet Smart Docking Stations' screen
clean and ensures people’s safety while using
the devices. The same protection is being used
in ATM-machines, booking systems and kiosk-
machines.
 

Hublet Anti-bacterial Protective Screens
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Mange sykdommer spres via hendene våre, og det 
gjør håndholdte enheter til potensielle spredere 
av bakterielle infeksjoner, spesielt når de brukes 
i det offentlige. Siden Hublet tilbyr delte enheter 
for offentlig bruk, er det viktig å ivareta brukernes 
helse. De nye antibakterielle dekslene gjør det mulig. 
Antibakterielle beskyttelsesdeksel kan nå installeres 
på Hublets berøringsskjermer og på skjermene til 
tilhørende nettbrett. Dekslene er enkle å montere og 
rengjøre.

Hvordan virker det?
Overflaten til de antibakterielle beskyttelsesdekslene 
inneholder midler som dreper bakterier, samtidig 
som de er ufarlige for mennesker. Hver gang en 
bruker berører Hublets skjermer, er vedkommende 
beskyttet for eventuell smitte, takket være 
beskyttende lag med de antibakterielle midlene. 
Dekslene er løsemiddelresistente og kan derfor 
rengjøres med tradisjonelle rengjøringsmetoder. 
På denne måten ivaretar Hublet sikkerheten til 
brukere av nettbrett og berøringsskjerm. Tilsvarende 
beskyttelse er i bruk på minibanker, bookingsystemer 
og ulike andre selvbetjeningsautomater.
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Anti-bacterial protection kills 99.9 % of the known bacteria from the touch
screens
Produced and tested in Europe according to ISO 22196 -standards
No negative effect on a touch screen's functionality or sensitivity
The plastic protector prevents the screens against scratching and fingerprints
Matte and anti-glare surface ensures readability and usability of Hublet Tablets
with no harm for the eyes

Anti-bacterial screens provide additional safety post the global pandemic and make
the use of digital content more efficient for the public. 
There is a list of benefits in relation it: 
 

2 x 70% Isopropyl Alcohol wipes to remove grease and dirt from the glass
Installation stickers
Microfiber cloth
Plastic mounting spatula

The installation kit includes:
 

Det antibakterielle beskyttelsesdekselet gir ekstra trygghet i og etter den globale korona-
epidemien og gjør bruk av digitalt innhold enda mer sikkert og brukervennlig for publikum.

Fordeler med beskyttelsesdeksel for Hublet:

• 99,9% av kjente bakterier dør 
• Produsert og testet i Europa i henhold til ISO standard 22196
• Ingen negativ effekt på berøringsskjermers funksjonalitet eller følsomhet
• Forhindrer også riper og fingeravtrykk på skjermene
• Stoffene «Matte» og «anti-glare» i dekslene sikrer lesbarhet, uten å skade syn og øyne.

Beskyttelsesdeksel-pakke

• 6 stk. antibakterielle deksler for nettbrett.
• 1 stk. antibakterielt deksel for betjeningsskjerm.
• 2 stk. «våtservietter» med 70% isopropylalkohol .
• 1 stk. mikrofiberklut.
• 1 stk. plastikkmatte (pad) for fastmontering/fjerning av deksel på automatens 

berøringsskjerm og nettbrettene.
• Antibac-klistremerker


