DECT indePendant
indePendant Living
indePendant is een DECT Pendant met spraakaankondigingen voor ouderen en mensen met een handicap die thuis willen wonen, ook
al zijn ze overwegend alleen. Hij onderhoudt contacten met familie en vrienden, herinnert de gebruiker aan om medicijnen in te nemen
waar nodig en - vooral - heeft een betrouwbare val- en rookmelderdetector met automatische alarmfuncties ... compatible met elke
standaard DECT basisstation thuis en geschikt voor verkoopconcepten met en zonder contract.

Compatibiliteit

elk standaard DECT-basisstation thuis

Telefoonnummers

Help Oproep
Family & Friends
Noodgeval

Aankondigen

in alle nationale talen

Opladen

contactloze Qi-oplader

MMI

Audio / LED / Vibration

Valdetectie

Man down Alarm met automatisch gesprek

Rookmelder Oproep

compatibel met alle rook-, warmte- en
koolmonoxidemelders

Baterij type

Li Polymer 450mAh

Standby/Werkingstijd

72/50 uur

DECT-bereik

indoor - tot 50m,
outdoor - tot 300m

Gewicht

41g

Belangrijke
mogelijkheden

Telefoonboek lees-hardropf functie,
Herinneringsfunctie, Baterrij en Buiten
bereik waarschuwingen

Pagina 1 van 4

Gebruikersinterface

Microfoon
Status LED

Luidspreker

Ring LED

Belknop
Rechter Zijtoets
Linker Zijtoets

Eenvoudig instellen en gebruiken
•

zeer snelle inbedrijfstelling

Spraakbekendmakingen
•
•

geïntegreerde taalassistent in alle nationale talen
lees-hardropf functie voor teleponerenboek en voor persoonlijke gegevens in geval van noodoproep

Belt voor hulp per met een druk op de knop
•
•

3 nummers voor hulp en 1 nummer voor noodgevallen
met leesfunctie van namen

Direct contact met Familie- & Vrienden
•

10 telefoonnummers met leesfunctie van namen

Valdetectie
•

Man Down-detectie met automatische hulpoproep

Rook Alarm Oproep
•

een directe oproep in geval van rookmeldingen

Geen maandelijkse kosten
•

geen contract nodig
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Technische specificaties
Hardware-eigenschappen
DECT-Standards

DECT GAP acc. ETSI-Standard 300 444
DECT EU, US, Brazilië (opt.)

DECT-chipset

DCX79

Knoppen en toetsen

centrale belknop
2 Zijtoetsen

LED scherm

Ring LED (oproephandelingen), Status LED (DECT, Batterij)

Vibratie

signalering van oproepen, waarschuwingen, bevestigingen

Micro USB

configuratie en configuratie, SW-upgrade, opladen

Microfoon

hooggevoelige microfoon

Luidspreker

krachtige dynamische miniatuurluidspreker, spraakcodering 32 kbit/s
ADPCM

Dimensies

70x42x14mm (LxWxH)

Apparatuur opladen

Qi standaard/contactloos, aantrekkelijk ontwerp met LED-ring
USB-voeding: 100-240V AC, 50/60Hz, Euro-stekker, USB-kabel: 1,3m

Bedrijfstemperatuur

0 ̊C tot +45 ̊C

Beschermingsklasse

IP64

Hoe te dragen

Ketting (80cm)

Communicatie
Audio

full-duplex hands-free communicatie

Stemaankondigingen

toepassingsgerichte gebruikersassistent in moedertaal

Telefonie

uitgaande / inkomende telefoongesprekken

Rinkelen

polyfone, selecteerbare melodieën

Configuratiesoftware
definieer Contact Namen en Nummers
taal voor spraakaankondigingen configureren
PC-APP

definiëren van oproepreeksen voor hulp, valdetectie en rookalarm
Voer herinneringen in de tijd in
hulpfuncties voor registratie, software-upgrade
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OEM-productinstelling
DOSCH & AMAND breidt zijn OEM-productlijnen steeds verder uit en staat open voor de ideeën en wensen van zijn klanten.
DAP-producten zijn zeer compatibel en beschikbaar voor de meeste regio's wereldwijd.
Aanpasbare OEM-elementen van de indePendant zijn afhankelijk van de hoeveelheid en omvatten:
•
•
•
•

Behuizing
Voice Announcements
PC App
Verpakking

label, logoprint, in aanmerking komende kleurenlogo print, eligible colours
tekst, taal
branding (look-and-feel)
Banderole artwork

Verpakkingsinhoud
•

DECT indePendant

•

Ketting

•

Qi contactloze laadschijf

•

USB-kabel

•

USB-stick met pc-app en gebruikershandleiding

•

Snelle starthandleiding

Productinformatie

Beschrijving

indePendant

Type

DECT Pendant

Verpakking

ontwerp van hoge kwaliteit

Contactgegevens

Neem contact op met uw distributeur of bezoek zijn website.
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