
Volitelné příslušenství: kožené pouzdro, otočný klip na opasek, náhradní klip na opasek, šňůra pro pull-cord alarm,  
náhlavní souprava, (podporované bluetooth náhlavní soupravy: Nokia BH-201, Nokia BH-804, Nokia BH-904, 
Plantronics Voyager 510, Plantronics Voyager 520, Plantronics Voyager 835, Plantronics Explorer 390, SonyEricsson 
HBH-GV435, SonyEricsson HBH-PV740, Peltor M2RX7-WS4), adaptér pro náhlavní soupravu Peltor

Klíčové vlastnosti:
posílání a příjem zpráv

alarmové funkce
Bluetooth profily
nastavení volání
centrální telefonní seznam

centralizovaný management
barevný displej
barevné rozlišení zpráv
volitelné položky menu
nastavitelný jazyk
měnitelná síla odchozího signálu
snadná výměna
EMC ochrana
klasifikace IP65
LED indikace

licencované položky

možnost lokace

lokace
lokální tel. seznam

hlasité telefonování
priorita zpráv

teplotní rozsah
programovatelná tlačítka

vibrace
rozměry
displej

hmotnost
typ baterie
doba hovoru

pohotovostní doba

doba nabíjení

Aparát s klasifikací IP65 ATEX
Přímý nástupce robustního aparátu 9d24 MKII

maximální délka zprávy - 160 znaků z aparátu, délka příchozí zprávy závislá na 
systému
alarmové tlačítko, alarm Man-down a bez pohybu, alarm Pull cord
3 rozdílné profily pro připojení k okolním zařízením
funkce poslouchání a PTT. Skupiny či jednotlivci mohou být spojeni automaticky
rychlý přístup do centrálně spravovaného telefonního seznamu (závisí na 
systému)
zahrnuje administrační nástroj pro snadnou výměnu
přehledný pro intuitivní používání
umožňuje  barevně rozlišit zprávy do kategorií např. dle naléhavosti
umožňuje provést změny na displeji a v menu pro snadnější užívání
18 jazyčné menu vč. cyrilice a alfabetických znaků + 1 volitelný (menu CZ i SK)
mění úroveň signálu v závislosti na vzdálenosti od základny
umožňuje rychlé přehrání nastavení do jiného aparátu pokud to je nutné
aparát je testován na dva standardy úrovně statické elektřiny
odolný proti vodě a prachu vč. konektoru náhlavní soupravy
LED indikátor na horní straně pro vizuální indikaci příchozího hovoru, zprávy, 
nabíjení
sdílený telefon, PULL cord alarm, lokace prostřednictvím DECT, alarmové tlačítko 
(verze Protector) a bluetooth čtení čárových kódů
standardně pomocí základnových stanic, možné i prostřednictvím LF lokace
alarm udává pozici osoby která alarm odeslala - Poll lokace lokalizuje aparát. 
Speciální loace automaticky odesílá uživatelovu lokaci/nebo kyž určí jisté body
nejčastěji používaná čísla jsou uložena (až 750 záznamů) přímo editovatelné v 
aparátu prostřednictvím WSM
hlasité telefonování, extra hlasité pro použití v rušném prostředí
prioritní zprávy jsou vždy zřetelně oznámovány vyjma tichého módu a během 
probíhajícího hovoru
rozmezí  operační teplota -10°C do +40°C, skladovací teplota od -20°C do +60°C
2 tlačítka pod displejem a 10 tlačítek programovatelné pro snadný přístup k 
funkcím
diskrétní oznámení příchozího hovoru či zprávy
142x56x25mm
28x35mm, CSTN barvy s vysokým rozlišením, 128x160 pixelů s bílým LED 
podsvícením
175 g (včetně akumulátoru a clipu)
Li-Ion
18 hodin (neaktivní Bluetooth a Lokace), 10 hodin (Bluetooth aktivní, lokace 
neaktivní), 16 hodin (Bluetooth neaktivní, lokace aktivní), 10 hodin (Bluetooth 
aktivní a aktivní lokace)
80 hodin s aktivním spořičem (černá obrazovka), lokace neaktivní
60 hodin s aktivním spořičem (černá obrazovka), lokace aktivní
2 hodiny (90% nabití), 3 hodiny (plně nabito)

Označení zařízení zahrnuje následující:

II 2G  II 2D 
Ex ib IIC T4 Gb
Ta= -10°C to +40°C

Ex ib IIIC T55°C Db IP65


