De Telepage Smartphone
Intelligent op zorgelijke momenten!
Overheidsgebouwen, sociale instellingen en zorginstellingen
kennen vele kritische momenten in verschillende omstandig
heden!
(Reactie)snelheid en betrouwbaarheid in communicatie zijn
dan letterlijk van levensbelang, ook bij persoonlijke veiligheid!

Waarom Telepage?
 Laatste NEN 2575 certificering
	Audio, video, data en communicatie in één
 Complete installatie en onderhoud

Met de Telepage Smartphone kunt u ontvangen, zenden en

 Volledig merkonafhankelijk

communiceren via GPS, WLAN, Bluetooth (LF & High-End), NFC

	Gemakkelijk te koppelen, ook in grotere
omgevingen

en LF-Locatiebakens.

 Aanpasbaar aan uw wensen

Onze GSM (met ingebouwde pager- en portofoonfunctionaliteit)

 Eén geïntegreerde oplossing, plug & play

voldoet aan de laatste NEN 2575 certificering en kan naadloos

 Unieke prijs-kwaliteit verhouding

worden ingepast in uw eigen (TAS) omgeving tot één intelligent
(full back-up) platform!

Optionele functionaliteiten
 PZI / Paging
	Persoonsbeveiliging met locatiebakendetectie van o.a. Atus, Bliek, Ascom en
Funktel
 Portofonie op basis van DMR / Tetra

SME 900

Deze Ultra-robuuste Smartphone met ingebouwde walkietalkie heeft een 4,7 inch
groot scherm voorzien van beveiligd Gorilla-glas-2. De SME 900 is uitermate geschikt
in (extreme) risicovolle werkomgevingen waar bereikbaarheid en gegarandeerde
communicatie van cruciaal belang zijn.
Enkele technische data:
	OS Android
	Platform 1,5 Ghz, Quad Core 16GB Rom
	Display 4,7”1280 x 720 HD
	Touchscreen Gorilla-glas-2 krasbestendig
	2 x sim card
 Certificering IP67
	Batterij 5200 mAh Li-polymer

SME 920

	Band 3G
	Micro SD tot 32GB
	Gewicht 450g
	POC
	Blue tooth/GPS/NFC
	Paging / Beacon
	Noodknop

De SME 920 is ontworpen en ontwikkeld om de hoogste industriële standaard te
behalen voor gebruikers die onder de zwaarste omstandigheden moeten werken. De
ingebouwde noodtoepassing kan noodgevallen detecteren, om zo de veiligheid van
werknemers in gevaarlijke omgevingen te waarborgen.
Enkele technische data:
	OS Android
	Platform 1,3 Ghz, Quad Core 16GB Rom
	Display 4,5” 960 x 540
	Touchscreen Gorilla-glas-2 krasbestendig
	2 x sim card
	Certificering IP67
	Batterij 4200 mAh Li-polymer

SME 950

	Band 4G
	Micro SD tot 32GB
	Gewicht 340g
	POC
	Blue tooth/GPS/NFC
	Paging / Beacon
	Noodknop

De nieuwe SME950 is het vlaggenschip van onze smartphone-familie. Een compacte
professionele smartphone met geïntegreerde POCSAG en IOS-baken ontvanger.
Deze aanvullende communicatievoorzieningen staan borg voor een betrouwbare
berichtgeving en alarmering voor mobiele gebruikers, groepen en diensten, binnen de
justitie, zorg, industrie en overheid.
Enkele technische data:
	OS Android
	Platform 1,3 Ghz Quad Core 64GB Rom
	Display 4” 640 x 1136
	Touchscreen Gorilla-glas-2/3
	2x sim card
	Certificering IP67
	Batterij 4500 mAh Li-polymer

Samsung Xcover 4

	Band 4G
	Micro SD tot 64GB
	Gewicht 450g
	SOS, PTT, POC
	Bluetooth/GPS/NCF
	Paging / Beacon
	Noodknop

Dit toestel is uitgebracht als antwoord op de groeiende markt in zogenaamde
‘professionele’ telefoons. Deze krachtpatser – met een vriendelijke uitstraling – uit de
Xcover-reeks is bestand tegen weer- en werkomstandigheden.
Enkele technische data:
	
OS Android

	Platform 1,4 Ghz, Quad Core 16GB Rom
	Display 5” 720 x 1280
	Dual sim nano card
	Certificering IP67
	Batterij 2800 mAh Li-polymer

Turning products into solutions

	Band 4G
	Micro SD tot 256GB
	Gewicht 172g
	Blue tooth /GPS/NFC
	Noodknop
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