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Spectralink biedt draadloze communicatie oplossingen
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Voor de (IP) DECT oplossingen biedt Lydis een aantal interessante
ECO producten.
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Care One+ : DECT Pendant

W www.lydis.nl
COBS : DECT handsets met toegevoegde waarde
• C-3105
• C-3110
• C-3115

Lydis heeft de producten van
Cobs in haar portfolio

Fabrikanten
Producten van de volgende
fabrikanten heeft Lydis in
haar portfolio.

opgenomen.

Care One+
De Care One+ is een kleine
DECT alarm pendant met

De DECT handsets van Cobs
zijn specifieke handsets met
een hoge toegevoegde

2N

geïntegreerd full duplex

Algo

handenvrij spreken.

Allnet
Caretech

Een aantal segmenten waar

De handsets zijn gebaseerd

de Care One+ ingezet kan

op de handsets van

worden.

Spectralink, t.b.v.

Cobs
Panasonic
Patton

waarde.

berichtenverkeer en alarm

Spectralink

Verzorgingshuizen: Alarm,

integratie en sluiten daarom

Yealink
Yeastar

Hulp

naadloos aan op de

Uiterst eenvoudig hulp vragen

bestaande Spectralink

ongeacht de locatie in het

producten.

Met deze fabrikanten levert
Lydis als Value Added

pand. Direct contact met
zorgverleners is met de Care

De Cobs producten hebben

assortiment
IP-communicatie

One+ gegarandeerd.

zich in de markt al jarenlang

oplossingen.

In verzorgingshuizen kan een

betrouwbaarheid en

oplossing gemaakt worden

uitgebreide functionaliteiten

met bijv. de Spectralink IP-

voor de specifieke markt-

DECT Server 6500 i.c.m. de

segmenten.

Distributor een compleet

Met vriendelijke groet,
Lydis B.V.
Cor Heide

bewezen door hun

Care One+
Het Cobs DECT portfolio
Retail: Stil alarm

bestaat uit:

In het geval van bijv. een
overval kan een werknemer

- C-3105

met de Care One+ een stil
alarm maken, waarbij een
alarmoproep gemaakt wordt
naar een meldkamer.

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

Het is mogelijk dat alleen de
microfoon ingeschakeld is
zodat de omgeving waar het

webshop waarmee u toegang

alarm gemaakt is dit niet

heeft tot de product- en
prijsinformatie.

merkt.

Toegang tot de webshop?
Stuur een mail naar
info@lydis.nl voor uw
inloggegevens of registreer u
direct via onze website

- C-3110

Thuiszorg: Hulp

- C-3115

Comfortabel en veilig thuis
wonen en toch direct contact
met zorgverleners inclusief
spraak waardoor de
zorgverlener snel de situatie
kan inschatten.

Volg ons op:

Cobs handsets:

Een ideale kleinschalige

• Robuuste vormgeving

oplossing voor de Retail en

• Versie met Bluetooth

Thuiszorg kan gemaakt

en/of locatie bepaling

• IP65 certificering

worden met bijv. de

• Batterij zelf te

Spectralink IP-DECT Server
400 i.c.m. de Care One+.

vervangen

• 3 jaar garantie
• etc.....

De Lydis Care One+:
Voor de locatiebepaling met
- Full duplex handenvrij,

de Cobs handsets is een

- Excellente audiokwaliteit,

aparte Cobs Message Server

- MSF2, alarm en veiligheid,

nodig.

- Triller
- Gewicht: 35 gram,
- Stand-by tijd: 72 uur,
- IP56,
- Antibacterieel hals koord,
- Magnetische sluiting,
- Aan/uit via de lader

Voor meer informatie over de
Care One+ klikt u hier.

De documentatie van de
Cobs producten vindt u hier.

Op de wederverkoop van de
Cobs handsets is een
overeenkomst van
toepassing.

Neem voor meer informatie
en de introductie actie
contact met ons op
tel: +31 (0) 36 20 20 120 of
info@lydis.nl.

Care One+
Kosteloos één maand!

Als volledig gecertificeerde
Value Added Distributor van
Spectralink biedt Lydis

De Care One+ kosteloos
testen voor één maand om u
te overtuigen van de kwaliteit.

technische opleidingen aan
voor haar resellers in de
opleidingsruimte van Lydis in
Almere.

Niet tevreden? Dan kunt u
binnen één maand de Care

Buiten alle noodzakelijk feiten

One+ retour sturen, mits

van de producten zullen de

onbeschadigd en in originele

gecertificeerde trainers van

(onbeschadigde) verpakking.

Lydis door hun jarenlange
ervaring met de Spectralink

Als er niet de beschikking is

oplossingen nuttige praktijk

over een DECT systeem,

informatie delen.

bieden we een Actie met de
IP DECT Server 400 incl. een

Schrijf je snel in voor één van

Butterfly handset en lader.

de technische opleidingen en
ontvang 50% korting!

Voor de opleiding geldt een
minimaal aantal van 4
deelnemers, en een
maximum van 8 deelnemers.

Als het minimum aantal
inschrijvingen niet gehaald
Klik hier voor de actie

wordt, kan Lydis besluiten de

voorwaarden en om gebruik

opleiding voor die datum niet

te maken van deze actie.

door te laten gaan.

Klik hier om naar de
opleidingskalender te gaan
voor alle details

Lydis heeft van Spectralink de
status "elite" partner
ontvangen.

Deze status is ontvangen
voor de ervaring, kennis en
ondersteuning (technisch en
commercieel) van Lydis met
de Spectralink producten.

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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