
ASCOM p71®  ZAWSZE POD RÊK¥  – 

GDY RATUJESZ ¯YCIE I ZDROWIE LUDZI 

LUB ZAPOBIEGASZ PRZERWOM W PRODUKCJI 

Produkt: Ascom p71®

 

dostêpny w wersji Basic lub Advanced

Kompaktowy i odporny pager dwukierunkowy

Skuteczny, odporny i prosty w obsludze 

Ascom p71 to odbiornik / nadajnik 

wiadomoœci tekstowych - specjalnie 

zaprojektowany dla tych miejsc pracy, 

gdzie krytyczne sytuacje wymagaj¹ 

natychmiastowej reakcji. Basic czy 

Advanced? W zale¿noœci od Twoich 

potrzeb, masz dwie wersje do wyboru.

Wygodny i porêczny

Jedn¹ z najwa¿niejszych zalet Ascom p71 jest jego rozmiar. Pager jest 

wystarczaj¹cy du¿y, aby wyœwietlaæ wyraŸnie wiadomoœci, a przy tym na tyle 

niewielki, by latwo bylo go nosiæ przy sobie. Antena zostala wbudowana 

wewn¹trz pagera - na pewno nie zaczepisz ni¹ o ubranie.

    Ascom p71 jest dostêpny w dwóch kolorach. To wa¿ne, jeœli pagerów u¿ywaj¹ 

ró¿ne grupy pracowników. Urz¹dzenie jest tak¿e wyposa¿one w etykietê 

umo¿liwiaj¹c¹ szybk¹ identyfikacjê.

Wybierz wersjê Basic lub Advanced

Wersja Basic to jednokierunkowy odbiornik wiadomoœci tekstowych, doskonaly 

dla miejsc i sytuacji, gdzie potrzebujesz otrzymaæ wiadomoœæ szybko i sprawnie. 

Oferujemy tak¿e wersjê Advanced z komunikacj¹ dwukierunkow¹ - po pierwsze 

nadawca otrzyma zwrotnie potwierdzenie dostarczenia wiadomoœci, a po 

drugie mo¿esz od razu odpowiedzieæ wybieraj¹c jedn¹ z gotowych odpowiedzi.

Wiarygodna dystrybucji wiadomoœci

Twoje wiadomoœci tekstowe odczytasz na du¿ym podœwietlanym ekranie LCD, 

nawet w zupelnej ciemnoœci. Gdy bêdziesz poza zasiêgiem sieci, system 

poinformuje o tym osobê, która Ciê szuka. A gdy odlo¿ysz Twój pager 

do ladowarki, system automatycznie bêdzie wiedzia³, ¿e nie jesteœ dostêpny.
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Funkcje

Ekran LCD

Menu w wielu jêzykach 

Sygnalizacja nieobecnoœci 

Zdalne sterowanie

Programowalne przyciski

Wibracja/sygnal dŸwiêkowy/LED

Opcje ladowania 

Karta SIM

Odporna konstrukcja

Akcesoria:
 - Skórzany pokrowiec ochronny

Steel grey               Ice blue

www.ascomwireless.pl

Dystrybutor Ascom Wireless w Polsce: 
KONTEL-TELECOM, Warszawa
Rakowiecka 30, tel. 0226467676

Produkt: Ascom p71®

 

Du¿y, podœwietlany wyœwietlacz z regulacj¹ wielkoœci tekstu

Menu w 11 jêzykach, zaœ wiadomoœci w dowolnym jêzyku

Gdy odlo¿ysz pager do ladowarki, system nie bêdzie przesylal Ci wiadomoœci

Pozwala Ci wykonywaæ takie czynnoœci, jak np. zdalne otwieranie drzwi

Trzy programowalne przyciski daj¹ Ci dostêp do najczêœciej u¿ywanych funkcji

Ró¿ne sposoby powiadomienia o otrzymaniu nowej wiadomoœci

Zbiorcza ladowarka naœcienna dla 6 pagerów

Ladowarka biurkowa dla 1 pagera

Mo¿liwoœæ ladowania samych akumulatorów (praca zmianowa)

Odporny na wodê i pyl (IP64), wyladowania elektrostatyczne, a tak¿e na upadki i uderzenia.

Ka¿dy pager ma kartê SIM, na której zapisane s¹ osobiste ustawienia, takie jak profil czy funkcje 

programowalnych przycisków. Kartê SIM mo¿na latwo przelo¿yæ do pagera zastêpczego.

Ró¿ne priorytety wiadomoœci

Najwa¿niejsze wiadomoœci mog¹ byæ wysylane jako pierwsze w kolejnoœci, 

wyprzedzaj¹c te mniej wa¿ne. Mo¿esz byæ pewien, ¿e taka wiadomoœæ 

zostanie odczytana natychmiast, jako pierwsza.

Alarmy techniczne, z maszyn i urz¹dzeñ

Obie wersje Ascom p71 mog¹ zostaæ tak zaprogamowane, aby odbieraly 

krytyczne informacje z innych Twoich systemów (takich jak maszyny 

produkcyjne, automatyka budynkowa, systemy alarmowe), jak równie¿ 

polecenia z Internetu czy Intranetu. Maj¹c wersjê Advanced, bêdziesz w 

stanie potwierdziæ przeczytanie wiadomoœci. Gdy odrzucisz wezwanie, 

system natychmiast zawiadomi kolejn¹ odpowiedzialn¹ osobê - to 

maksymalnie skróci czas za³atwienia sprawy.

Zdalne sterowanie

Ascom p71 mo¿e wykonywaæ takie zadania, jak zdalne otwieranie drzwi 

lub wl¹czenie/wyl¹czenie dowolnej maszyny. Oszczêdzisz swój czas.

Niskie koszty utrzymania i naprawy

Dziêki wytrzymalej konstrukcji, Ascom p71 doskonale sprawdza siê 

w ciê¿kich warunkach. Urz¹dzenie jest odporne na wodê, zapylenie (IP64) 

i brud. Bêdzie dzialaæ nawet po upadku na twarde podlo¿e. Wysoka 

odpornoœæ na wyladowania elektrostatyczne jest kluczowa w takich 

obiektach, jak fabryki czy szpitale.

Wersja ATEX

Ascom p71 dostêpny jest tak¿e w wersji ATEX - do stref zagro¿onych 

wybuchem.
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