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• Maximaliseer de beschikbaarheid 
van medewerkers met behulp van 
betrouwbare en duurzame apparaten met 
veel functies

• Lever hoogwaardige en veilige spraak
communicatie in alle bedrijfsomgevingen

• Verbeter de responsiviteit en 
productiviteit van mobiele medewerkers 
drastisch

• Verbeter de bedrijfsefficiëntie door 
applicatiesystemen en bedrijfsprocessen 
te integreren met mobiele apparaten

• Het allerbeste programma voor applicatie
partners voor alarmen, meldingen en 
systemen om verpleegkundigen op te 
roepen afgestemd op belangrijke verticale 
workflowbehoeften

• Speciaal ontworpen voor belangrijke 
verticale markten om medewerkers te 
beschermen met meldingen en alarmen 
tegen noodgevallen en werkdruk

Spectralink 77-serie
Hiermee zijn zorgprofessionals mobiel 
en nog steeds snel bereikbaar in kritieke 
situaties

• Is bestand tegen desinfectiemiddelen 
en heeft een eenvoudig te reinigen 
folietoetsenbord om de verspreiding van 
bacteriën en ziekten tegen te gaan 

• Een alarmkoord en alarmknop verhogen 
de veiligheid van medewerkers in 
omgevingen met een hoog risico 

• Automatische alarmen (als paniek-/
noodknop, geen beweging en 
gebruiksdetector wordt gedetecteerd) 
verhogen de persoonlijke veiligheid 

Spectralink 76-serie
Voldoet aan de behoeften van mobiele 
medewerkers in industriële en productie-
omgevingen

• Directe meldingen waarschuwen 
gebruikers voor mogelijk gevaarlijke 
situaties 

• Individueel werkende mensen kunnen in 
geval van nood alarmen verzenden 

• Meldingen in geval van storingen in de 
machine verminderen de stilstand in de 
productie 

• Automatische alarmen (paniek-/
noodknop, geen beweging en 
gebruiksdetector) verhogen de 
persoonlijke veiligheid en beveiliging 

De handsets uit de Spectralink DECT 7000-serie hebben veel functies, zijn 

betrouwbaar en duurzaam en zijn ontworpen met functies en tools om uw 

ding te kunnen doen, zoals spraakverbindingen met de hoogste kwaliteit, 

displays met achtergrondverlichting voor slecht verlichte ruimtes, noodknop, 

sms-en en meer. 

Spectralink 75-serie
De favoriete keuze voor mobiele 
medewerkers in kantooromgevingen

• Speciale functies voor kantoor-
omgevingen 

• Groot kleurenscherm en intuïtieve 
menustructuur 

• Combineert elegantie en duurzaamheid 

• Verhoogt productiviteit en optimaliseert 
workflow  

Spectralink 72-serie
Voldoet aan de vereisten voor mobiliteit 
voor verschillende omgevingen in de 
horeca, detailhandel en op kantoor 

• Gebruik de bedrade headset en triloptie 
om medewerkers meer vrijheid te bieden 

• Biedt een uitzonderlijke spraakkwaliteit 
zonder achtergrondgeluiden, echo, 
vertraging, of onderbrekingen 

• Val- en schokbestendig 

• Zorgt ervoor dat mobiele medewerkers 
efficiënter kunnen werken met een 
langere gebruiksduur van de batterij en 
snel opladen  

Spectralink 7502
Verhoogt de productiviteit voor 
mobiele medewerkers in kleine 
kantooromgevingen

• Speciale functies voor algemene 
werkomgevingen op kantoor 

• Groot kleurenscherm en intuïtieve 
menustructuur 

• Ondersteunt bedrade headsets 

• Gerichte berichten (24 tekens) 

Het aanbod  
DECT-handsets 
Oplossing voor DECT-mobiliteit op locatie
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Over Spectralink
Spectralink is een onderscheiden aanbieder van mobiele technologie en is al 
30 jaar medebepalend voor de manier waarop klanten werken en communiceren. 
We zijn voortdurend op zoek naar ongewone uitdagingen, ondersteunen mobiele 
medewerkers en openen nieuwe mogelijkheden voor klanten en partners. Onze 
mobiele oplossingen zijn van hoge kwaliteit en de beste in hun soort, waardoor we 
onze klanten altijd kunnen steunen –waar ze ook werken en hoe ze ons ook nodig 
hebben. Onze medewerkers, onze wil om te innoveren en onze passie vormen de 
basis voor ons succes. ©2022 Spectralink Corporation (03/22)

Accessoires

Riemclip 

• Eenvoudig op en van de handset te klikken 

• Inclusief aansluiting en bevestigingsschroef voor de riemclip 

Lader 

• Netspanning met of zonder USB-aansluiting 

• Lader met een USB-poort kan worden gebruikt voor onderhoud (bijvoorbeeld om firmware bij te werken) 

Multilader 

• Netspanning 

• Als bureaustandaard of aan de muur bevestigd 

• Er kunnen zoveel als nodig worden gecombineerd en gemonteerd 

Batterijklepje vervangen 

• Verkrijgbaar in zwart, grijs en geel 

Leren tasje 

• Met handgreep of aansluiting voor riemclip 

• Beschermt de handset tegen stof, water en krassen

Sleutelkoord 

• Losbreekverbinding 

• Draag de handset om uw nek 

Ga naar Spectralink.com voor meer details. 


