
Voor- & nadelen

    SMS ontvangen

    Lader & clip apart bestellen

Geleverd met

     Birdy III

     Batterij voor Birdy III

Birdy III alarmontvanger voor 
semafonie en SMS

Traditionele alarmontvanger voor ontvangst van alarmberichten via een 
semafoonnetwerk. Na ontvangst zal de alarmontvanger hard gaan piepen 
en trillen.

De alarmontvanger heeft daarnaast de unieke functie om als SMS pager / 
semafoon te kunnen werken. De SIM kaart in de alarmontvanger kan SMS 
berichten ontvangen en deze op het scherm weergeven. Na ontvangst gaat 
de alarmontvanger hard piepen en trillen. Het is niet mogelijk om te 
reageren op een alarm.

Deze SMS pager is ideaal voor mensen die een storingsdienst hebben. 
Deze SMS pager zal u altijd wakker maken omdat hij heel hard gaat piepen 
en trillen. Het is niet nodig om uw telefoon langer aan te laten staan. U zult 
alleen gealarmeerd worden voor urgente situaties. Er zijn geen 
abonnementskosten en kunt een SIM kaart naar keuze in het apparaat 
steken.

Semafoon ontvanger
SMS ontvanger
Hard piepen en trillen
Geleverd zonder SIM kaart.

De Birdy III is een vergelijkbare alarmontvanger als de Precom.

Mogelijke toepassingen:

SMS ontvangen bij storingen
ICT storingen ontvangen op pager
Gladheidsbestrijding
Storing van machines
Temperatuur alarm
Water alarm
Inbraak alarm
Brand alarm

Let op! De lader & riemclip dient u apart te bestellen.

Losse enkelvoudige lader voor Birdy III
Riemclip voor Birdy III

Of bestel direct de complete set: SMS pager - complete set met lader, 
pager & riemclip
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Extra informatie

Sku Birdy-III-POC-460.45

Categories KPN Nationaal 3, Pager of Pieper, Alle zenders en ontvangers

Tags Birdy III

Frequentie UHF, VHF

Gps Ja

Explosievrij-atex Nee

Merk TPL

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Meer dan een webshop

 24/7 paraat serviceteam NL&BE

 ISO9001 gecertificeerd

 Klanttevredenheid van 8.7

 Motorola Platinum partner
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