
Ascom Myco 3 
smartphone
Voor gestroomlijnde workflows 
en weloverwogen beslissingen 

De professionele Ascom Myco 3 smartphonelevert 
up-to-date, contextrijke informatie aan mobiele  
medewerkers in de gezondheidszorg, industrie  
en andere veeleisende omgevingen.

De Ascom Myco 3 biedt professionele wifi voor veilige 
connectiviteit met naadloze roaming. Dit resulteert in een 
soepele samenwerking tussen alle draadloze netwerken. Extra 
Myco 3-varianten, die DECT- of LTE-technologieën combineren, 
zijn zeer geschikt voor grotere, complexere organisaties, zelfs 
voor organisaties met meerdere locaties. En als robuust Android 
Enterprise Recommended-apparaat biedt Ascom Myco 3 
probleemloze toegang tot 's werelds grootste app-ecosysteem.

Van gefragmenteerde gegevens tot vlotte werkprocessen  
Samen met de ondersteunde apps kan de Ascom Myco 3 informatie 
in silo's ontsluiten en toegankelijk maken. Zo kan uw organisatie: 

   Informatie van verspreide teams verbinden en tijdgevoelige 
activiteiten te coördineren 

   Losse activiteiten omzetten in gecoördineerde workflows  
en communicatie  

Betere interactie met informatie 
De Ascom Myco 3 is voorzien van een 5” multi-touch scherm  
in volledig HD voor optimale koppeling en beheer van alarmen, 
berichten en beeldgegevens. De geluidskwaliteit is uitzonderlijk 
goed, dankzij breedbandaudio en ruis- en echo-onderdrukking. 
Cruciaal voor luidruchtige werkplekken.

Continue power voor continue prestaties 
De Ascom Myco 3 is voorzien van een krachtige octacore 
processor die soepel multitasken ondersteunt. Terwijl  
de hot-swappable batterij de beschikbaarheid en productiviteit 
maximaliseert - apps hoeven niet te worden uitgeschakeld  
of afgesloten als u de batterij verwisselt. 

De veiligheid van het personeel bevorderen
Met een alarmknop op de handset kan het personeel snel  
een noodalarm activeren. De Ascom Myco 3 beschikt over  
"man-down" en "no-movement" alarmen die automatisch 
alarmen versturen, inclusief de locatie van de telefoon.

De geïntegreerde barcodescanner helpt bijvoorbeeld  
bij het verifiëren van de patiënt-ID's bij het toedienen  
van medicatie.
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Ascom Myco 3 technische specificaties

Neem voor meer technische gegevens en specificaties contact op met  
de Ascom-vestiging bij u in de buurt. Ga voor contactgegevens naar: ascom.com

Ascom (Nederland) B.V.
Postbus 40242
3504 AA Utrecht
Nederland
+31 (0)30 240 91 00
Fax: +31 30 241 19 46
info.nl@ascom.com
www.ascom.nl

PLATFORM
OS: Android 10 
CPU: 2.3/1.8 GHz Octa-core

SENSOREN
Drieassige accelerometer  
Drieassige gyroscoop 
Nabijheidssensor 
Lichtsensor  
Ascom IR-locatie

BEHUIZING
Afmetingen: 150 x 76 x 14/16 mm,  
Gewicht: 239 g
Materiaal: Aluminium chassis
SIM: Nano-SIM

INDICATIES
Meerkleuren top-LED

BATTERIJ
Type: Vervangbaar 2935 mAh

CAMERA
Voorwaarts gericht: 5 MP 
Achterwaarts gericht: 13 MP13 MP,  
autofocus, flash 
4160 x 3120 pixels

SCHERM
Type: Full HD 
Formaat: 5’’
Resolutie: 1920 x 1080 (FHD)
Multi touch: Deca point capacitive touch 
Bescherming: Corning® Gorilla® Glass 3 

COMMUNICATIE
WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,  
IEEE 802.11 k/r/v
Bluetooth: 4.1 
GNSS: A-GPS; GLONASS
NFC: NFC Forum Type 1-5

NETWERK
Technologie:  
Alleen Wi-Fi
Wi-Fi + LTE
Wi-Fi + DECT

POORTEN
USB: Micro-USB 
AUDIO: 3,5 mm audioaansluiting

GEHEUGEN
Intern: 4 GB RAM, 64 GB Flash

KNOPPEN
3 multifunctionele knoppen; 1 aan  
de bovenzijde en 2 aan de zijkanten

MOBIEL
Banden: LTE : FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20 
LTE : TDD B38, B40, B41
3G: WCDMA (B1, B5, B8)
GSM: 850/900/1800/1900

DECT
Frequentie: EU: 1880-1900 MHz,  
BR: 1910-1920 MHz,
LA: 1910-1930MHz, VS: 1920-1930 MHz,
Overige: 1900-1920MHz
Modulatie: GFSK
Beveiliging: EN300 444 kenmerk N35,  
zoals gespecificeerd door het DECT forum

SCANNER
Barcode: 1D/2D barcodes

IP-KLASSE
IP67: IP67, stof- en vloeistofbestendig

Accessoires: Zie ascom.nl

Ascom Myco 3 –
Mobiliteit, veiligheid, 
productiviteit
   Full HD 5” touchscreen 
Geburiksvriendelijke interface met 
alarmen, foto's, meldingen scores en 
andere kritieke informatie. Groot scherm 
ondersteunt efficiënt multitasking.

   Gebouwd voor veeleisende omgevingen 
Aluminium behuizing en Corning® 
Gorilla® Glass 3. Stof- en waterbestendig 
volgens de norm IP67. Bestand tegen 
reinigings- en ontsmettingsmiddelen. 
De hot-swappable batterij zorgt ervoor 
dat de telefoon blijft werken tijdens het 
vervangen van de batterij.

   Hulpmiddelen voor veiligheid  
en efficiëntie 
Noodalarmen verzonden vanaf de Myco 3 
omvatten de locatie van de telefoon 
met nauwkeurigheid op kamerniveau. 
Kan ook taken automatiseren op basis 
van de locatie van een gebruiker, zoals 
het automatisch annuleren van een 
alarmmelding als de kamer bereikt is. 
De geïntegreerde barcodescanner 
maakt een veilige ID-verificatie mogelijk 
(van patiënten, geneesmiddelen, 
gereguleerde stoffen, enz.).

   Ontwikkeld voor comfort  
Handig gepositioneerde, ergonomische 
barcodescanner. Het bovenop geplaatste 
LED-beacon betekent dat alarmberichten 
met een kleurcodering in één oogopslag 
zichtbaar zijn. Met de robuuste draagclip 
kan de Ascom Myco 3 stevig aan kleding 
worden bevestigd.

   Android Enterprise Recommended  
Myco 3 is een robuust Android 
Enterprise Recommended-apparaat 
en biedt probleemloze toegang tot 's 
werelds grootste app-ecosysteem.  


