Spectralink
7722 en 7742

De ultieme draadloze oplossing voor zorgmedewerkers

De Spectralink 7722- en 7742 draadloze DECT-handsets combineren
de strenge vereisten voor hygiëne met een verbeterde responsiviteit
en persoonlijke veiligheid en zijn speciaal ontworpen voor omgevingen
waarin mobiliteit en communicatie van cruciaal belang zijn, zoals
de gezondheidszorg en ouderenzorg, energie en nutsbedrijven en
kerncentrales. De intuïtieve, robuuste en desinfecteerbare draadloze
DECT-handsets zijn ontworpen om zorgmedewerkers mobiliteit
te bieden terwijl ze nog steeds snel bereikbaar zijn tijdens kritieke
situaties. Geïntegreerde applicaties van derden zoals oproepsystemen
voor verpleegkundigen of apparatuurmonitoringssystemen en de
geïntegreerde alarmknop garanderen onmiddellijke reactie tijdens
noodsituaties.
Er zijn speciale alarmpictogrammen voor zorgomgevingen ontwikkeld
om ervoor te zorgen dat berichten en alarmen eenvoudig, snel en
intuïtief zijn voor zorgprofessionals.
Deze handsets zijn ontworpen om aan de strengste eisen van
zorgpersoneel te voldoen en zijn gecertificeerd en getest met
marktleidende Call Control- en Unified Communications (UC) (IP-PBX)
platformen.

Voordelen
• Gecertificeerd en getest met
marktleidende Call Control en UC (IP-PBX)
platformen
• Is bestand tegen desinfectiemiddelen
voor ziekenhuizen 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, zoals paniek-/
noodknop en in beweging vergroten de
veiligheid van medewerkers nog meer
• Beveiligde tweewegs berichten
ondersteuning
• Uitgebreide DECT-beveiliging

Spectralink 7722-handset
De Spectralink 7722-handset is desinfecteerbaar met een
folietoetsenbord voor eenvoudig reinigen om de verspreiding van
bacteriën en ziekten te minimaliseren. De IP64-gecertificeerde
handset is stofbestendig en beschermt tegen spatwater, zodat
zorgverleners patiënten in natte ruimtes kunnen helpen zonder de
handset los te koppelen.

Spectralink 7742-handset
De Spectralink 7742-handset bouwt voort op de mogelijkheden van
de Spectralink 7722-handset. Persoonlijke veiligheid wordt versterkt
met automatische alarmdetectoren zoals paniek-/noodknop en in
beweging en de handset heeft tevens een alarmkoord. Met deze
uitgebreide veiligheidsfuncties is de Spectralink 7742-handset ideaal
voor medewerkers op psychiatrische afdelingen, spoedeisende hulp
en overige afdelingen waar de veiligheid van medewerkers het meeste
gevaar loopt.

TECHNOLOGY ALLIANCE PARTNERS
We integreren met meerdere
platformen op het gebied van bellen,
unified communications, alarmen,
meldingen en berichten.
Ga voor een recente lijst naar onze
Technology Alliance Partner site.

Functies
Spectralink 7722, 7742

• Beller-ID

Extra functies Spectralink 7742

• TFT-kleurenscherm: 65.000 kleuren, acht
tekstregels, 128 x 160 pixels

• Telefoonboek met 350 contacten

• Bluetooth-hoofdtelefoonaansluiting

• Datum en tijd op scherm*
• Vierwegs navigatietoets
• Automatische toetsvergrendeling
• Alarmtoets – klaar voor alarm-applicatie**
• Sneltoets
• 12 verschillende beltonen en instelbaar
belvolume
• Speciale beltonen voor lawaaierige
omgevingen

• Oproeplijst voor binnenkomende/
gemiste/ontvangen oproepen
• Oproeplijst opgeslagen in permanent
geheugen (tot 40 oproepen)
• Taaklijst opgeslagen in permanent
geheugen (tot 50 taken)**
• Alarmpictogrammen en berichten**
• Bestand tegen desinfectiemiddel
• Folietoetsenbord voor eenvoudig reinigen
• LED**

• Berichten op stille modus (scherm
knipperen of korte beltoon)

• Software-update door de lucht (Software
Update Over The Air (SUOTA))*

• Hoofdtelefoonaansluiting

• Configuratie door de lucht (Configuration
Over The Air (COTA)*)

• Luidspreker op automatisch antwoorden
• Luidspreker/handsfree
• Trillende melding

• Nooddetector**
• Geen-beweging-detector**
• Gebruiksdetector**
• Automatisch alarmbericht***

• Berichten (180 tekens)*

• Instelbaar volume voor meldingen (batterij
bijna leeg/weinig bereik/binnenkomend
bericht)

• Beltoon in headset

• Alarmkoord**

* Systeemafhankelijke functie. Zie de
referentiehandleiding voor functies op
de ondersteuningspagina's op
support.spectralink.com voor details.

• Handset delen***

** Applicatieafhankelijke functie.

• DECT-radio met volledige sleuf

*** Licentie vereist.

• 15 menutalen
(ENG, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV,
FI, PT, RU, TR)
• Ondersteunde abonnementen: 15

Specificaties
Goedkeuringen

Afmetingen en gewicht

IP-klasse

• EMC: EN 301 489-17 V3.1.1

• Afmetingen: 148 x 50,4 x 21,6 mm

• Conform EN60529:

• Radio: EN 300 328 V2.2.2 en EN 301 406

• Gewicht: 115 gram incl. batterij

• RF-veiligheid: EN 50566:2017
• Productveiligheid: EN 623681:2020+A11:2020
• DECT: EN 301 406 V2.1.1
Zie onze website voor de meest recente
goedkeuringen en naleving van regelgeving.

Spraak-/stand-bytijd
• Spectralink 7722:
- Spraaktijd: tot 23 uren
(27 in besparingsmodus)
- Stand-bytijd: tot 118 uren
• Spectralink 7742:
- Spraaktijd: tot 22 uren
(25 in besparingsmodus)
- Stand-bytijd: tot 90 uren
- Spraak-/stand-bytijd met Bluetooth
ingeschakeld: tot 11/50 uren

©2022 Spectralink Corporation (03/22)

Batterij
• Batterij: Li-ion batterij
• Eenvoudig te verwijderen batterij met een
optie om in omgevingen met diensten te
gebruiken
• Gebruiksduur van de batterij indien correct
opgeladen en gebruikt: Twee jaar of 500
keer opladen

Temperatuur
• Bedrijfstemperatuur: -10 - 55 ºC
• Oplaadtemperatuur: 0 - 40 ºC

- IP64-gecertificeerd (stofdicht en
spatwaterdicht)

Tests
• Valproef: IEC 60068-2-32

Maak uw Spectralink DECToplossing compleet

Optimaliseer uw Spectralink DECT-oplossing met
AMIE® Advanced for IP-DECT
AMIE Advanced for IP-DECT is een cloudgebaseerd oplossings
beheerplatform voor IT- en telecommunicatiebeheerders voor
het bewaken van IP-DECT-servers, basisstations en handsets en
voorziet in gecentraliseerd gebruik, gedetailleerde analyses van
systeemprestaties, geautomatiseerde en geplande taken en
proactieve meldingen wanneer de infrastructuur aandacht vereist.

Wat is de status
van mijn
systeem?
Hoe doen mijn
telefoons het?

Kan ik massaal
servers,
basisstations
en telefoons
wijzigen?

Wanneer moet
ik meer capaciteit
toevoegen?

WAT IS ER AAN
DE HAND MET
MIJN DECTOPLOSSING?

Hoeveel
worden mijn
telefoons
gebruikt? En
wanneer?

Kan ik
reservekopieën
automatiseren/
plannen?

Bescherm en verbeter de waarde van
uw Spectralink-mobiliteitsoplossing met
softwaregarantie
Spectralink-softwaregarantie is speciaal bedoeld om uw
bestaande Spectralink DECT-oplossing te complementeren
en beschermen. Met softwaregarantie heeft u toegang tot
alle beschikbare software-upgrades, inclusief nieuwe functies,
service-updates en veiligheidsverbeteringen om het risico op
gegevensverlies/-schending tijdens uw abbonnementsperiode te
verkleinen.

Hoe weet
ik of alle
basisstations
nog steeds zijn
gesynchroniseerd?

Hoe zorg ik
Kan ik de
ervoor dat mijn
reservekopie van
software op
de ene server
verschillende
toepassen op
servers compliant
een andere?
blijft?

Beperk de risico's van uw investering met
professionele services van Spectralink
Ontwerpen

Implementeren

Strategie naar succes. Allereerst analyseren en beoordelen
wij uw behoeften op basis van uw bedrijfsdoelstellingen, de
eisen van eindgebruikers en de bestaande IT-infrastructuur.
Daarna stippelen we samen met u een effectieve strategie
uit, die de juiste combinatie van mobiele apparatuur,
toepassingen en technologie omvat.

Activeer uw oplossing en stem deze af. We helpen
uw plan in de praktijk te brengen met een grondig
implementatieproces dat de configuratie, implementatie
en het testen van alle aspecten van uw technische
omgeving omvat. We bieden ook een uitgebreid
trainingsprogramma om uw medewerkers voor te bereiden
en klaar te stomen voor mobiel succes.

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.

spectralink.com
info@spectralink.com
+1 800-775-5330 Noord-Amerika
+45 7560 2850 EMEA
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