De Ascom Myco 3
smartphone voor
DECT en wiﬁ
De Ascom Myco 3 smartphones werken op DECT- en
Wifi-netwerken om het beste van twee werelden te leveren:
de bekende betrouwbaarheid en geluidskwaliteit van DECT,
en de apps en diensten die via Wifi mogelijk zijn.
Voordelen van DECT en Wifi in één
apparaat
De Myco 3 heeft een fallback DECTkanaal. Zelfs als het Wifi-netwerk niet
beschikbaar is (door bijvoorbeeld
congestie of een leemte in de dekking),
kan kritieke communicatie desondanks
verstuurd en ontvangen worden. Het
maakt echt mobiel werken mogelijk
door integratie met apparatuur en
systemen van derden.

Van verspreide informatie naar
vloeiende workflows
De Myco 3 en de ondersteunde apps
helpen uw organisatie om:
■ Informatie van verspreide systemen

te bundelen en sorteren
■ Teams te coördineren en voorzien

van informatie voor tijdgevoelige
activiteiten

Uitzonderlijk geluid en zichtkwaliteit
Geïntegreerde barcodescanner voor snelle,
eenvoudige
ID-verifi catie bij toediening van geneesmiddelen.

Het full HD 5” -scherm is ideaal voor
het visualiseren van waarschuwingen
en andere rijke media-inhoud. Het
multi-touch display werkt zelfs

wanneer de gebruiker medische
handschoenen draagt. Uitzonderlijk
goede geluidskwaliteit, dankzij
breedbandaudio en ruis- en echoonderdrukking—cruciaal voor
werkplekken met veel omgevingslawaai.

Hot-swappable batterij
Bedieningsapplicaties hoeven niet te
worden uitgeschakeld of afgesloten als u
de batterij verwisselt. Dit helpt ervoor te
zorgen dat de Myco 3 tijdens de langste
ploegendiensten kan werken. Het maakt
het ook eenvoudiger om het apparaat
met meerdere gebruikers te delen.

Diverse persoonsalarmfuncties
Naast het persoonsalarm met een
drukknop beschikt de Myco 3 ook
over automatische man-down en
no-movement alarmen. Deze worden
automatisch naar de aangewezen
ontvangers gestuurd als het apparaat
plotseling valt of stil blijft staan na een
vooraf ingestelde tijd.

Mobility with confidence

Mobiliteit, veiligheid,
productiviteit.

ASCOM MYCO 3 TECHNISCHE SPECIFICATIES
Platform

OS
CPU:

Android 9 Pie
2,3/1,8 GHz Octacore

Behuizing

Afmetingen
Gewicht
Constructie

150 x 76 x 14/16 mm
(5.90’’ x 2.99’’ x 0.55/0.63’’)
239 g (8.43 oz)
Aluminium chassis

Batterij

Type:

Vervangbaar 2935 mAh

Scherm

Type		
Formaat		
Resolutie		
Multi-touch		
Bescherming

Full HD
5"
1920 x 1080 (FHD)
Deca point capacitive touch
Corning® Gorilla® glas 3

Netwerk

Technologie

DECT / Wifi

Geheugen

Intern

4 GB RAM, 32 GB Flash

Scanner

Barcode

1D / 2D barcodes

■ Full HD 5” touchscreen

Gebruiksvriendelijke interface met
alarmen, foto's, berichten, scores en
andere kritische informatie. Groot
scherm ondersteunt efficiënte
multitasking.
■ Geschikt voor desinfectie en robuust

ontwerp
Geschikt voor desinfectie en
compatibel met strenge
desinfectieprotocollen. Voorzien van
een aluminium chassis en Corning®
Gorilla® glas 3. Stof- en
waterbestendig volgens de norm IP67.
■ Hulpmiddelen voor veiligheid

en efficiëntie
Infrarood (IR)-locatiefunctie met
nauwkeurigheid op kamerniveau ondersteunt snelle reactie in noodsituaties. Geïntegreerde barcodescanner
voor snelle en veilige ID-verificatie,
probleemloos voorraadbeheer en gegevensverzameling. NFC-functie ondersteunt tweerichtingcommunicatie.
■ Ontworpen voor efficiëntie en

Sensoren

Drieassige accelerometer
Drieassige gyroscoop,
Nabijheidssensor
Lichtsensor
Ascom IR-locatie

Indicaties

Meerkleuren top-LED

Camera

Voorwaarts gericht
Achterwaarts gericht

5 MP
13 MP, autofocus, flash
4160 x 3120 pixels

Communicatie

DECT

Bluetooth
GNSS
NFC

Frequentie: EU: 1880-1900 MHz, BR: 1910-1920MHz,
LA: 1910-1930MHz, VS: 1920-1930MHz,
Overige: 1900-1920MHz
Modulatie:GFSK
Beveiliging: EN300 444 kenmerk N35, zoals
gespecificeerd door het DECT forum
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
IEEE 802.11 k/r/v
4.1 inclusief BLE support
A-GPS; GLONASS
NFC Forum Type 1-5

USB
AUDIO

Micro USB
3,5 mm audio-aansluiting

comfort
Het bovenop geplaatste LED-baken
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.
■ Aanpasbaar en flexibel

Gebaseerd op Android Enterprise.
Maakt aanpassing van de
gebruikersinterface mogelijk voor
voorkeursinformatie, applicaties en
workflowbeheer.
■ Shared phone optie

WLAN

Poorten

Knoppen

IP-klasse
Accessoires

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

3 programmeerbare multifunctionele knoppen;
1 bovenaan, 2 aan de zijkanten
IP67

Stof- en waterbestendig
Zie ascom.com

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

Diverse producten van Ascom en derden ondersteunen de beschreven functies en kenmerken.
Wellicht zijn in bepaalde landen niet alle Ascom-oplossingen verkrijgbaar.
Google en Android zijn handelsmerken van Google LLC.
Corning en Gorilla zijn gedeponeerde handelsmerken van Corning Incorporated.
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