Toughshield R500+
SKYDD2014

R500+
- en robust och flexibel smartphone
En robust smartphone med ett brett utbud av funktioner och lösningar som
passar de flesta branscher. Dess tåliga design i kombination med alla säkerhetsfunktioner och moderna finesser gör den idealisk för såväl industrins som
hemtjänstens medarbetare.
Larm
Med ett tryck på larmknappen får larmcentralen information om vem den
nödställde är och vilken position personen har. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp och operatören kan höra vad som händer och hur situationen utvecklas. Beroende på händelseförlopp och förutbestämd larmplan ser operatören
till att rätt hjälpinsatser kommer på plats. En trygg vetskap för utsatta personer.
Larmcentral
R500+ kan kopplas mot SOS Alarm, Securitas, G4S/Nokas, Svensk BevakningsTjänst och Rapid med flera.
EMB i mobilen
EMB är en mjukvara utvecklad av BXO Solutions. Applikationen gör att larm* 24 månader inklusive, EMB-mjukvara för larm, Larmcentral,
knappen på telefonen möjliggör enkelt handhavande för att skicka larm till
konfigurering, teknisk support och manual
larmcentralen vid händelse så som olycka eller hot.
Batteri
Taltid är 20 h, standby 180 h. Aktuell batteristatus visas tydligt i displayen.
R500+
Tillbehör:

Utvecklad i Storbritannien
Väggladdare, billaddare, USB-kabel, väska och nyckelband

349:-/månad*



Finns i kartongen:

Laddare 230v









Kontakta våra säljare

Tel 010 - 602 30 30

offert@axel.se

Läs mer

För mer information om R500, teknisk specifikation samt snabbguide gå in på 

vår hemsida, www.agabpersonlarm.se

Högtalare och mikrofon
GSM, WCDMA & GPRS
GPS, Wi-fi & router

Vatten- och dammtät (IP67)
Batteritid: 20 h taltid/188 h standby
Mått: 132,5*71*17,5 mm
Vikt: 191,2 g
Tål fritt fall från 1,2 m
Laddning via USB
3,77” display (Gorilla glass)
5Mp Kamera
NFC
Dedikerad larmknapp
Push-To-Talk-knapp
Android 2.3
Micro SD
Möjlighet till dubbla SIM-kort
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