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Pendant voor gemak en veiligheid
Met trots presenteren wij u hierbij de Lydis Care One+.
De Pendant voor uw gemak en veiligheid gebaseerd op de
betrouwbare DECT techniek.

High tech – Easy to Use
Fabrikanten

Lydis heeft jaren lange ervaring met draadloze communicatie
producten in onder andere de gezondheidszorg. We weten dat de

Producten van de volgende

gebruikers in de gezondheidszorg vaak speciale behoeftes en wensen

fabrikanten heeft Lydis in

hebben.

haar portfolio.
Ook weten we dat een hulp behoevende gebruiker van draadloze
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communicatie producten vaak moeite heeft met het gebruik van hightech apparatuur.
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De Care One+ is een state-of-the-art product en zeer eenvoudig en
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intuïtief in gebruik.
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Wat is de
Care One+?

Met deze fabrikanten levert
Lydis als Value Add

De Care One+ is een kleine

Distributor een compleet

DECT alarm pendant met

assortiment
IP-communicatie

geïntegreerd full duplex
handenvrij spreken. De Care

oplossingen.

One+ wordt gedragen rond

Het MSF2 protocol in de

de nek.

Spectralink (IP) DECT
Servers wordt gebruikt door

Lydis B.V.

De Lydis Care One+:

de Care One+ voor zowel

Cor Heide

- Full duplex handenvrij,

Met vriendelijke groet,

ALARM

alarm als configuratie.
- Excellente audiokwaliteit,

Druk op de grote knop geeft

- Spectralink Single-cell
DECT,

een alarm bericht via MSF2
waarmee een alarmserver de

- Spectralink Multi-cell DECT,

zorgverlener direct kan

- MSF2, alarm en veiligheid,
- Eén knop voor alarm,

alarmeren en een
spraakverbinding met de

- Triller

Care One+ tot stand brengt.

- Gewicht: 35 gram,
- Stand-by tijd: 72 uur,

De Care One+ is onder

- IP56,

andere gecertificeerd voor

De website van lydis is
actueel en live, incl. een

- Antibacterieel hals koord,
- Magnetische sluiting,

- Flexvalley "Event Manager
Server",

webshop waarmee u toegang

- Bellen telefoonnummer,
- Ontvangen oproep,

- Cobs "CMS",

www.lydis.nl

heeft tot de product- en
prijsinformatie.

- "ComVos Alarm Server"

- Aan/uit via de lader
Meerdere alarm servers

Toegang tot de webshop?
Stuur een mail naar

Voor de datasheet van de
Care One+ klikt u hier.

info@lydis.nl voor uw
inloggegevens of registreer u

zullen spoedig worden
toegevoegd.

VEILIGHEID

direct via onze website.

De Care One+ pendant is
volledig beheersbaar en
De Care One+ kan eenvoudig
worden aangemeld, en is

controleerbaar via het MSF2
protocol.

volledig gecertificeerd voor
het gebruik op de
Spectralink (IP) DECT
Servers
400 / 6500 / 2500 / 8000.
De Lydis Care One+ is

Onder andere:
- Alarm, met status
- Batterij status
- In / Uit de lader
- Uit bereik

verkrijgbaar bij Lydis.

De Care One+ kan hiermee

Daarnaast wordt de status

onder andere eenvoudig

van de Care One+

Lydis is de "Value-Added
Distributor" voor onder

gebruikt worden in bijv.
Microsoft Lync of Broadsoft

via LED's en/of akoestisch
weergegeven

andere Spectralink.

omgevingen.

- Actief Alarm

Reserveer nu alvast de Lydis

- Batterij status / laden
- Uit bereik

Care One+ door hier te

- Nachtverlichting

klikken.
Verkoopprijslijst klik hier.
Voor uw inkoopprijzen, neem
contact met ons op.

Hals koord
Het hals koord van de Care

USB lader
Lydis is de value-added
distributor voor de Benelux.

Naast de configuratie via
het MSF2 protocol, is het
mogelijk om de Care One+

Door de jarenlange ervaring
met WiFi en DECT van
Spectralink kan Lydis de

handmatig te configureren
via de USB programmeer
lader.

reseller zeer goed
ondersteunen bij verkoop- en
technische vraagstukken.

Als er geen gebruik gemaakt

Alle medewerkers van Lydis

gekoppeld aan het DECT
systeem, kan de Alarmknop

zijn volledig gecertificeerd

van de Care One+

voor alle WiFi en DECT
producten van Spectralink

geconfigureerd worden voor:
- Kiezen telefoonnummer,

waardoor de kennis en

- Aannemen inkomende

ondersteuning is
gewaarborgd.

oproep

wordt van een alarmserver

One+ is van antibacterieel
materiaal en voorzien van
een magnetische sluiting die
opent als de Care One+ bijv.
vast komt te zitten.
Het monteren / vervangen
van een hals koord is zeer
eenvoudig.
Het hals koord wordt met een
lus aan de Care One+
bevestigd waarna een
kunststof omhulsel de
bevestiging vergrendeld.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Lydis via +31 (0)36 20 20 120 en/of info@lydis.nl of
bezoek onze website www.lydis.nl
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