Uitgebreide Alarmknop
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De uitgebreide X-Guard Alarmknop
Een all-in-one alarmknop die iedereen, overal bij zich kan dragen.
X-Guard heeft een uitgebreide ‘’all-in-one’’ alarmknop incl. “man down” ontwikkeld waarmee met één druk op de knop een
alarm verstuurt kan worden. In het geval van nood hoeft enkel de knop ingedrukt te worden: er wordt direct een verbinding
gemaakt met de juiste hulp.

Met één druk op de knop de juiste hulp
De Uitgebreide X-Guard Alarmknop is een all-in-one alarmknop: een klein, gebruiksvriendelijk toestel die gemakkelijk overal
gebruikt kan worden om een alarm te versturen. U hebt hiermee alle functionaliteiten van de X-Guard Alarm-app maar dan in
één device.
Wanneer er een alarm wordt verstuurd, kan de locatie van de melder nauwkeurig bepaald worden, zowel binnen als buiten. De
alarmknop is stevig en waterdicht.

De voordelen van de Uitgebreide X-Guard Alarmknop
Een all-in-one alarmtoestel
De X-Guard Alarm-app staat vast op het toestel
Alarmeren zonder eigen telefoon
Bevat alle functies van de X-Guard Alarm-app
Nauwkeurige locatiebepaling
Zowel binnen als buiten te gebruiken
Waterdicht toestel
Toestel wordt bedrijfsklaar geleverd

Voor wie is deze alarmknop interessant?
De Uitgebreide X-Guard Alarmknop is geschikt voor:
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Industrie
Parttimers
Contactoren
Werknemers die geen mobiele telefoon (mogen) gebruiken tijdens de werkzaamheden maar, tóch beveiligd willen zijn.

Gebruiksaanwijzing Uitgebreide Alarmknop
Gebruik de Uitgebreide Alarmknop om eenvoudig een paniek,- assistentie,- en/of man-downalarm te versturen.

Technische informatie
X-Guard uitgebreide alarmknop wordt bedrijfskaar geleverd en op afstand beheerd door Knox Manage:
Dualsm
Zwart
Android 9.0
2,45 inch scherm
Dual camera16 MP + 8 MP
IP68 Waterproof
NFC
USB – Type C
Gorilla glass
Extra stevig toestel
Afmetingen 96,6 mm hoog – 45 mm breed – 18,8 mm dik
Rode alarmknop aan zijkant van toestel
Aan de achterzijde wordt een robuuste riemclip gelijmd
Via onderstaande knop kunt u meer lezen over de X-Guard Alarm-app:

Meer weten?
Wilt u meer weten over de X-Guard Alarm-app, man-down of de Eenvoudige Alarmknop? Klik op een van de onderstaande
knoppen.
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