
Voor- & nadelen

    Communicatie in heel Europa

    Stevig toestel

    Eigen apps installeren

Geleverd met

     6 x RugGear 725

     1 x Zesvoudige lader

     6 x Motorola Wave OnCloud app

     6 x Programmeren

     6 x Headset

Complete set van 6 RugGear 725 
toestellen met accessoires en Push 
To Talk applicatie

Dit is een complete set van 6 RugGear 725 toestellen met zesvoudige lader 
en recherche oortjes. De toestellen zijn voorzien van Motorola Wave 
OnCloud push to talk applicatie. Dit is een complete set om te kunnen 
communiceren in heel Europa en tegelijkertijd uw eigen applicaties te 
kunnen gebruiken.

RugGear 725

De RugGear RG725 is een industriele smartphone die volledig water- en 
stofdicht is. De RG725 is voorzien van een PTT-knop en maakt hem 
daarom uitermate geschikt voor onze Wave OnCloud integratie. De 
RugGear RG725 maakt het mogelijk om ten alle tijde verbonden te blijven 
met collega's in het veld. De RugGear RG725 heeft een specifieke kanaal 
schakelaar en PTT knop op het toestel zitten. de 13-pins accessoire 
aansluiting geeft veel mogelijkheden tot het aansluiten van externe 
accessoires.

De RugGear RG725 heeft een 5000 mAh batterij en heeft daardoor een 
zeer lange batterijduur voor belangrijke acties. Hij is hiermee uitermate 
geschikt voor beveiligingsopdrachten en industrieel gebruik.

Belangrijke kenmerken

Zaklamp
16 GB
IP68
2 camera's
Dubbele SIM

Motorola Wave OnCloud

n een mobiele wereld hebben teams onmiddellijke communicatie nodig die 
verder gaat dan het werkterrein, de lobby of het kantoor. Tegelijkertijd 
gebruiken steeds meer werknemers smartphones en andere mobiele 
apparaten voor belangrijk dagelijks werk. Motorola WAVE is een online 
platform voor draadloze en snelle communicatie in alle uithoeken van de 
wereld. In tegenstelling tot traditionele portofonie zijn deze portofoons, 
applicaties en meldkamertoepassingen verbonden via het internet. Het 
gebruik van internet voor onderlinge communicatie heeft als voordeel dat 
het bereik zo sterk is als het bestaande netwerk. Er is geen centrale 
infrastructuur nodig. WAVE OnCloud is een Push-to-Talk (PTT) -service die 
telefoons, computers en radio's met elkaar verbindt - terwijl u het maximale 
uit uw bestaande bronnen, systemen en investeringen haalt. Omdat het in 
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Extra informatie

Sku RG725-ZESVAKS-1

Categories 4G portofonie

Tags RG725

Type-oortje Recherche oortje

Accessoire-voor RG725

Merk RugGear

de cloud leeft, is WAVE OnCloud inherent kosteneffectief. De service is 
eenvoudig te gebruiken en er zijn geen servers om te kopen, installeren of 
onderhouden.

Voor het gebruik van deze dienst betaald u een maandelijkse prijs. Het 
installeren van de mobiele app is gratis, maar de aanschaf van de internet 
portofoon vereist een eenmalige investering.

Als service op basis van een abonnement kunt u eenvoudig en zonder 
kapitaaluitgaven opstarten of afsluiten. Provisioning is snel en gemakkelijk, 
waardoor het eenvoudig is om gebruikers toe te voegen of te verwijderen 
als uw bedrijf moet veranderen. WAVE OnCloud is een geweldige keuze 
voor organisaties van elke omvang.

 Delivered on workdays within %s days

 Portofoons, pagers, apps & meer

 24/7 serviceteams op locatie

 Unieke programmering

 Boven de €25,- geen verzendkosten

 Op rekening bestellen
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