DECT indePendant
indePendant Living
indePendant is een DECT Pendant voor ouderen en mensen met een handicap die thuis willen wonen, ook al zijn ze
overwegend alleen. Het onderhoudt contact met familie en vrienden, herinnert de gebruiker eraan om indien nodig
medicijnen te nemen en heeft - het meest in het bijzonder - een val- en rookmelderdetector met automatische alarm
afhandeling...compatible met elke standaard DECT basisstation thuis en geschikt voor verkoopconcepten met en
zonder contract.

Communicatie
Telefonie

Dagelijkse assistent
Aankondigingen in alle nationale talen

Family&Friends

buiten bereik melding

Help-oproep Sequentie

Batterij-waarschuwing

Noodoproep Contacten

Herinnering

Bruikbaarheid
Voice bijgestaan begeleiding

Veiligheid
Rookmelderoproep

Niet-storen Functie

Meldingen via Audio/LED/Vibration

contactloos opladen

persoonlijke gegevens aankondigingen

PC App voor individuele configuratie

Valdetectie met automatische oproep
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Productomschrijving
DECT indePendant dient als een persoonlijk apparaat met
Stemaankondigingen evenals centrale Belknop 1 voor
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hulpoproepen, handige zijtoetsen 2 voor verschillende
aanpassingen, meerkleuren Status LED 3 om de
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samenvattingstatus aan te geven, grote LED Ring 4 om de
oproepstatus aan te geven, hands-free luidspreker 5 en
hooggevoelige microfoon 6 . Als er dringende hulp nodig is,
kan de gebruiker overal in huis de belknop indrukken en
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onmiddellijk worden verbonden met familieleden, vrienden,
buren of zorgverleners, zoals bepaald door de helpnummers
die via de PC App via MicroUSB 7 zijn econfigureerd.

Design Features
•

elegant en modern ontwerp

•

hooggevoelige microfoon en handsfree luidspreker

•

2 zijtoetsen
(uitgaande oproep, volumeregeling, uit-schakelaar)

•

Ketting

•

Qi standaard Opladen

•

eenvoudige configuratie via PC App

•

compatibel met elk DECT GAP-basisstation

•

definieer Contact Namen en Nummers

•

taal voor spraakaankondigingen configureren

•

definiëren van oproepreeksen voor hulp, valdetectie en

Configuratiesoftware

rookalarm
•

Voer herinneringen in de tijd in

•

hulpfuncties voor registratie, software-upgrade

Contact informatie

Neem contact op met uw distributeur of bezoek zijn website.
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