Ascom Myco™ 3
Goedgekeurde accessoires voor
een optimale mobiele workflow
Maximaliseer de prestaties van de Ascom Myco 3 smartphone. Zorg voor constante beschikbaarheid met een
reeks accu en oplaadopties. Gebruik door Ascom geteste headsets voor eenvoudige handsfree bediening.
Bescherm en personaliseer Myco 3 met schermbeschermers, stevige draagclips en tags met kleurcodering.
Beschikbaarheid en werking optimaliseren
Zorg voor een constante werking tijdens lange diensten
met batterijpakketten en aan de muur of tafel te bevestigen
batterijladers (enkel of meervoudig laadrek), USB-opladers.

Handsfree productiviteit
Voor handsfree bediening onderweg sluit u gewoon de door
Ascom goedgekeurde headset met de kabelmicrofoon aan.
Of gebruik de headset met microfoonarm, samen met de
quick-disconnect adapter.

Schermbeschermer voor extra duurzaamheid
Maximaliseer de levensduur van uw Ascom Myco 3
smartphones met schermbeschermers. Deze beschermers
optimaliseren het zicht en de gebruikersinterface met het
5” full HD-scherm.

Met een persoonlijk tintje en perfect draagbaar
Dankzij tags met kleurcodering kunt u specifieke Ascom
Myco 3 smartphones snel herkennen. Er is ook een extra
achterkant met optionele draagclip verkrijgbaar.

Oplaadaccessoires

Handset-oplaadrek
Art.nr. CR7-AAAA

Batterij-oplaadrek
Art.nr. CR8-AAAA

Oplaadstation
(inclusief enkele
batterijoplader)
Art.nr. DC5-AAAB

Batterijpakket
Art.nr. 660578

USB-voeding 2A
voor alle type stekkers
en stopcontacten
Art.nr. 660587

Micro USB-kabel
Art.nr. 660586

Handsfree, draag-, personalisatie- en schermbeschermingsaccessoires

Achterkant, met clip
Art.nr. 660585

Achterkant, zonder clip
Art.nr. 660580

Headset 'microfoon op arm'
QD, BIZ 2400 II
Art.nr. 660508

Headsetadapter met
QD 3,5 mm
Art.nr. 660515

Schermbeschermingsset
Art.nr. 660589
(Excl. Ascom Myco 3)

Kleurenstickers voor clip
Art.nr. 660579

Wellicht zijn niet alle vermelde accessoires verkrijgbaar in uw land of regio. Neem voor meer informatie contact op met de Ascom-vertegenwoordiger bij u in de buurt.
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Headset, microfoon
op kabel 3,5 mm
Art.nr. 660516

