
Draag-alternatieven
Het dragen van de Ascom paging- en 
telePROTECT-handsets is eenvoudig 
met de standaard scharnierclip of de 
handige draaiclip die aan uw riem is 
bevestigd. U kunt ook een op maat 
gemaakt lederen hoesje bestellen met 
de scharnierclip. Hoewel de Ascom 
handsets robuust zijn, zal het hoesje uw 
toestel nog beter beschermen tegen 
stof en ruwe behandeling. Voor 
extra veiligheid is een 80 cm lang 
veiligheidskoord verkrijgbaar dat aan 
de scharnierclip kan worden bevestigd.

Oplaadopties
U kunt kiezen tussen een enkele lader 
(a51 en a/p71) en een wandlaadrek. 
Deze zal uw handsets allemaal op 
dezelfde plaats van stroom voorzien. 
De inductieve batterij (IBP1B) voor 
Ascom 914D/T is nodig om het toestel 
te kunnen opladen. U kunt ook 
standaard AAA-batterijen gebruiken, 
als opladen niet nodig is.

Veiligheidsextra
Met het trekkoord gaat er automatisch 
een alarm af als de handset met 
geweld van u wordt afgenomen. 
Als u uw trekkoord kwijtraakt, kunt u 
extra trekkoorden bestellen bij Ascom.

Ascom paging en 
telePROTECT Accessoires  

De accessoires voor de Ascom paging- en telePROTECT-
handsets maken elke werkdag nog eenvoudiger. Met de 
scharnierclip zit uw toestel stevig vast, maar is het ook 
gemakkelijk los te maken. De lederen hoesjes beschermen de 
handsets, terwijl het veiligheidskoord de drager veilig houdt.
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Trekkoordalarm voor  
Ascom a51/a71
Art. nr. 660275

Lederen hoesje met scharnierclip 
voor Ascom a51  
Art. nr. 660130

Laadrek voor  
Ascom a51/a71/p71
Art. nr. 660093
Art. nr. 660094 (verlengstuk)

Lederen hoesje met scharnierclip 
voor Ascom a71/p71  
Art. nr. 660157

Naamlabel voor  
Ascom a51/a71/p71
Art. nr. 660135 (a51)
Art. nr. 660160 (a71/p71)

Enkelvoudige lader voor 
Ascom a51/a71/p71
Art. nr. 660109

Inductieve batterij IBP1B voor 
Ascom 914D/T
Art. nr. 660355  
(Niet voor ATEX pagers)

Scharnierclip voor Ascom a51/a71 
Art. nr. 660373 (ijsblauw)
Art. nr. 660374 (staalgrijs)

Scharnier riemclip voor 
Ascom 914D/T  
Art. nr. 660245

Programmeerset voor  
Ascom a51/a71/p71
Art. nr. PDM-SB

Veiligheidskoord in polyester voor 
Ascom 914D/T, a51/a71/p71
Art. nr. 543218

Laadrek voor Ascom 914D/T 
Art. nr. 541315 (opladen)
Art. nr. 541316 (laadverlengstuk)
Art. nr. 541209 (A-bus)
Art. nr. 541210 (A-bus verlengstuk)


