
teleCOURIER 914D
Betrouwbare en directe berichten

Ga voor meer informatie over TrakCare naar https://www.intersystems.com/products/trakcare

Voor veiligheid, service en respons. De tele-
COURIER 914D houdt mensen onderweg op 
de hoogte. Praktische handsfree functionaliteit 
in combinatie met een gebruiksvriendelijk 
ontwerp. Deze aantrekkelijke en robuuste 
pager is uw partner in elke omgeving.

 ■ Slechts 73 gram, inclusief batterij

 ■ Berichten met maximaal 120 tekens, 
met opslagruimte voor 10 berichten

 ■ 7 piepsignalen plus stille modus

Fast facts

Mensen zijn zelden de hele dag aan een bureau gebonden. 
Op bijna elke werkplek zijn veel personeelsleden 
voortdurend in beweging en soms moeilijk te bereiken. 
In een ziekenhuisomgeving bijvoorbeeld hebben 
artsen en verpleegkundigen snelle, betrouwbare en 
gebruikersvriendelijke toegang nodig tot verschillende 
informatiebronnen - er kunnen levens van afhangen.

Hands-free
De teleCOURIER 914D is de betrouwbare link tussen 
informatie en direct handelen. U hoeft niet op een knop te 
drukken om een bericht te lezen. En  dankzij het automatisch 
scrollend bovendisplay kunnen berichten worden gelezen 
terwijl de pager gedragen wordt. Medewerkers kunnen 
onmiddellijk reageren of ervoor kiezen om hun huidige taak 
onafgebroken voort te zetten. Indicatiesignalen met prioriteit 
zorgen ervoor dat kritische meldingen altijd worden gelezen.

Eenvoudig af te lezen display
Bovendien zorgen het display met hoge resolutie en de 
toegang tot alle instellingen met slechts één knop voor een 
gebruiksvriendelijke en hoogwaardige berichtenontvanger. 
Dit resulteert ook in minder verwarring en zorgt dat er minder 
tijd nodig is om het product comfortabel te gebruiken. 
De teleCOURIER 914D kan worden geïnstalleerd als 
onderdeel van een nieuwe oplossing of naadloos worden 
geïntegreerd in bestaande systemen zonder dat er dure 
upgrades nodig zijn. teleCOURIER 914D zorgt ervoor dat u 
de boodschap krijgt, of u hem nu gebruikt in de productie-, 
gezondheidszorg-, dienstverlenings- of beveiligingssector.
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Ga voor meer informatie over TrakCare naar https://www.intersystems.com/products/trakcare

Topdisplay Handsfree lezen mogelijk.

Zeven alarmcodes
Berichtprioriteit geïdentificeerd door de verschillende waarschuwingen; trilfunctie, piep en 
een knipperende led.

Eén knop voor alle functies Gebruiksvriendelijk.

Compact en lichtgewicht Past in de zak van uw shirt.

Automatische scrollfunctie Berichten tot 120 tekens kunnen worden gelezen.

Berichtopslag Slaat ontvangen berichten op voor eenvoudige toegang.

Registratie van datum en tijd U kunt altijd controleren wanneer een bericht is ontvangen.

Buiten bereik-indicator Geeft aan wanneer u het gebied dat door het berichtensysteem wordt gedekt, hebt verlaten.

Groepspagina's Hetzelfde bericht wordt naar meerdere pagers gestuurd.

Basisgegevens HF- of UHF-frequentie. Afmetingen: 90 x 50 x 15 mm. Gewicht: 70 gram, inclusief batterij.

Kenmerken

Oplaadrek

Oplaadbare batterij

Veiligheidsketting

Trilfunctie

Accessoires

Opties

Verschillende alarmcodes 7

Tekens per bericht 12

Opgeslagen berichten 4

Tekens in het geheugen 48

Paginanummers groeperen –

Afwezigheidsindicatie –

Tijdstempel –

Klok –

Indicatie buiten bereik –

Functies Basis Gevorderd
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