RemoSet

Infra Rood telefoon
De RemoSet is geen gewoon telefoontoestel. Het
is wereldwijd de eerste volledig geïntegreerde
Infra Rood bedienbare snoerloze DECT telefoon
en is gebaseerd op de Siemens Gigaset. De
RemoSet is eenvoudig te bedienen, ook met Infra
Rood omgevingsbediening, en zeer geschikt voor
onder andere rolstoelgebruikers en mensen met
bedienbeperkingen.
De RemoSet wordt als compleet functionerende
snoerloze telefoon, inclusief basisstation met laadvak
geleverd en kan worden aangesloten op het openbare
telefoonnetwerk geleverd. De RemoSet kan ook als
ISDN of zelfs VoIP telefoon (internettelefonie) gebruikt
worden. Door het aanschaffen van extra Gigaset
handsets kan de RemoSet toegepast worden in een
DECT telefooninstallatie.

Weer vrij telefoneren
Of u de RemoSet in een ruimte op het laadstation zet
of op de rolstoel bevestigt, de exacte locatie is niet
zo belangrijk: Het handenvrij spreeksysteem heeft
een zeer gevoelige microfoon en een uitstekende
uitgebalanceerde kanaalomschakeling, zodat men
eenvoudig vrij in een ruimte spreken. Het gesprek
wordt door de gesprekspartner uitstekend verstaan.
Uit privacy kan natuurlijk ook met een headset
getelefoneerd worden. De RemoSet heeft daarvoor
aan de zijkant een hoofdset aansluiting.

Bedienen
Het bedienen met de RemoSet kan met Infra Rood
omgevingsbediening. Afhankelijk van de bedien
beperking wordt de RemoSet geleverd met sensoren,
schakelaars of spraaksturingen. De RemoSet
kan uitstekend geïntegreerd worden met GEWA
omgevingsbediening.
Ook is er een standaard afstandsbediening van de
fabrikant van de RemoSet, de FB Commander 3.
RemoSet
• Volledig geïntegreerde Infra Rood ontvanger,
geen aanvullende adapters of stekkers nodig
• Alle functies Infra Rood op afstand bedienbaar
• Handenvrij spreken en luisteren
• Kiezen met liggende hoorn
• Headset aansluiting (2,5 mm stekker)
• Groot, eenvoudig afleesbaar kleurendisplay met
128 x 160 pixel en 65.000 kleuren
• 10 snelkeuzetoetsen
• Adresboek voor 250 invoeren
• SMS functie
• Toetsen verlichting
• Akoestisch geactiveerde oproep (babyfoon)
• 33 oproeptonen, deels polyfoon
• Keuzemethode MFV/IWV
• Snoerloos DECT en standaard GAP
• Eco-DECT
• Accu handset ~180 uur ( 7 dagen)
• Spreektijd ~10 uur
• Laadtijd ~7 uur
• Maximaal 6 handsets per basisstation
• Reikwijdte in gebouwen / vrij veld tot 50m / 300m
• Infra Rood ontvanger 38kHz, Recs80
Modelwijziging door fabrikant voorbehouden
Artikelnummer:
CSS-REMOSET
CSS-AFSTAND		

RemoSet
RemoSet afstandsbediening

Zie ook documentatie over de Siemens Gigaset, Infra
Rood omgevingsbediening en GEWA Smart Home.

QuoVadis Nederland BV
Postbus 171
3740 AD BAARN

Nieuw Baarnstraat 33
3743 BN BAARN

T 035 - 54 88 701
F 035 - 54 21 358

E info@qvN.nl
I www.qvN.nl
000227 • 001

