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• En langt bedre kommunikation blandt kollegaer.
• At skabe et behageligt og sikkert arbejdsmiljø.
• At skabe forhøjet patient sikkerhed.
• Ingen ledninger og let at arbejde 
• Støj imun over for andre systemer. 

HEALTHCARE

Unikke headset  
til Healthcare

Nakkebøjle Q-RH7NB Hovedbøjle Q-RH7HB

Fakta
FAKTA

• En langt bedre kommunikation blandt kollegaer.

• At skabe et behageligt og sikkert arbejdsmiljø.

• At skabe forhøjet patient sikkerhed.

• Ingen ledninger og let at arbejde med

• Støj imun over for andre systemer.



Er et digitalt, trådløst kommunikations-
system til læger, assistenter og klinikker 
så der kan tales håndfrit som et hold på 
operationsstuer, ved overvågnings sta-
tioner, gennem tilstødende kontrolrum 
eller tilknyttede områder.
Systemet kører på trådløse frekvenser af 
høj kvalitet som krypteres for at undgå 
interferens fra andet elektrisk udstyr. 
Et system som giver rent og diskret lyd-
kommunikation mellem læger og klinisk 
personale som tilsikrer en mere effektiv 
arbejdsgang og behandling. 

Det trådløse headset fremmer også 
større opmærksomhed på nøjagtighed, 
reducerer stress og forbedre samarbejdet 
medarbejderne imellem, fordi kommu-
nikation bliver så meget lettere.
Systemet er også en unik platform til un-
dervisning og læring, fordi det er muligt 
for medarbejderne at deltage i fjern 
undervisning, seminarer og træningsses-
sioner. 
Systemet kan desuden bruges til, at 
optage al kommunikation der foregår 
mellem headsettene, og kan bagefter 
aflyttes som man ønsker. 

Unikke headset til Healthcare

• Trådløst headset af høj kvalitet
• Op til 30 brugere på samme løsning
• Håndfri og ”tryk & Tal -tilstand
• Klar lyd uden baggrundsstøj
• Ultra lette headset vejer kun 23 g
• 9 timer taletid mellem opladning
• Mulighed for optagelse af samtale
• Mulighed for konference samtale

Fordele
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Tilbud på levering af kommunikations løsninger til konference lokale. 
 
Grundpakke 
1 stk. Basestation til 6 Headset 
1 stk. Lade station til 6 Headset. 
1 stk. Audio interface 
6 stk. Pro7 Headset, valgfrit nakke eller hovedbøjle 
6 stk. Batteri 
 

Tilbudspris samlet excl moms    kr.    20.800,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontec er en samarbejdspartner, der er mere end blot leverandør, men som derimod 
gerne vil opfattes som en partner der tager sig tid til at lytte og rådgive. 
Vi ser alle kunder som værende vores vigtigste kunde. 
 
 
 
Med Venlig Hilsen 
 
John Nielsen 
Ontec 
Mobil 2136 5050 
 

Communicatieoplossingen  |  Horeca  |  Retail  |  Patiëntenzorg  |  Industrie  |  Logistiek  |  BHV  |  Algemeen  |  Portofoons

VeDoSign Nolenslaan 8, 3741 VT Baarn, Tel. +31 (0)35 543 07 38, Fax +31 (0)35 543 57 56, info@vedosign.com

Innovatieve communicatie oplossingen en advies voor hospitality gerelateerde toepassingen - www.vedosign.com

BASIS STATION   Q-P7BS  
Operating frequentie  1,88-1,90 GHz, EMEA, Azië 1,910-1,930 GHz, Noord Amerika
DECT zendvermogen  250 mW EMEA, Azië 125mW Noord Amerika
Headset capaciteit   Tot 30 headsets alle luisteren, max. 6 simultane deelnemers 
Multiple Bases (max.)  netwerk via Cat5-kabel, tot 20 bases
Expansion met Cat5-kabel  max. 100m kabel tussen bases
Stroomvoorziening  100-240V wisselspanning 
Afmeting  en gewicht 170 x 130 x 35 mm (hxbxd) - 200g

HEADSET   Q-P7HS
Operating frequentie  1,88-1,90 GHz EMEA, Azië 1,910-1,930 GHz Noord Amerika
Operating modes   TalkLock en PTT als standaard
Microfoon   Ruis onderdrukking, elektrische mic
Batterij capaciteit   9 uur PTT, 6,5 uur TalkLock
Oplaadtijd   2,5 uur voor volledig re-charge
Volume controle   5-traps, schuifknop up / down
Batterij    Lithium Ion 3.7v (Q-RH7BAT) 
Gewicht    23g

OPLADER    Q-P7CH
Aantal headsets   6 
Power indicator   Red LED
Bevestiging   Plank / desktop
Stroomvoorziening  100-240V wisselspanning 
Afmeting  en gewicht 110 x 460 x 100 mm(hxbxd) - 680g

KEYPAD BERICHTEN  Q-P7MK12
Operating frequentie  van 433 MHz tot basis station
DECT zendvermogen  250 mW EMEA, Azië 125mW, Noord Amerika
Range    100 m
Max. op het systeem  256
Batterij vereisten   2 x AA batterijen (niet meegeleverd) 
Afmeting  en gewicht 69 x 142 x 25 mm (hxbxd)
     150g zonder batterijen, 200g met batterijen

REGISTRATIE BUTTON  Q-P7RS
Funktie    Activeert registratie en reboot functies op locaties  
     waar basis station buiten bereik is
Kabel eisen   2 kern kabel
Afmeting  en gewicht 80 x 80 x 30mm (hxbxd) - 90g

Graag adviseren wij u over de 
mogelijkheden. Bel VeDoSign 
vandaag nog voor een afspraak!

Tel: 035 543 07 38

RETAIL

ACCESSORIES  
· Nekband Q-RH7NB
· Hoofdband Q-RH7HB
· Batterij Q-RH7BAT
· Power Adapter Q-48V
· Headset oplader plank Q-P7SHELF
· Hygiene Covers (doos van 100) Q-RH7HC

VeDoSign is an approved reseller of

BASIS STATION  Q-HCBS 
Frekvens  1.88-1.90 GHz
Mål    168 x 128 x 36mm - 400g 

HEADSET Q-P7HS  
Frekvens  1,88-1,90 GHz  
Operations muligheder  TalkLock og PTT som standard  
Batteri    9 timer PTT.  6,5 time  Talklock  
Opladetid  2,5 time for fuld opladet  
Batteri    Lithium Ion 3.7v (Q-RH7BAT) 
Vægt   23g  

OPLADER Q-P7CH  
Antal headset  6   
Montage   Bord eller væg   
vægt.    110 x 460 x 100 mm(hxbxd) - 680g  

Produkt info

Anytime · Anywhere

HEALTHCARE

Quail Digital Healthcare Headset System

Kunderne siger
”Min oplevelse med Quail digital 
er, at det er ekstremt nemt at tage i 
brug - den daglige brug er effektiv og 
særdeles problemfri. Især fordi det 
er trådløst og uden brug af opkald 
mv. Betjeningen er nem. Man skifter 
fra en-vejs-tale til to-vejs-tale med 
et enkelt tryk på øret. Ydermere er 
lydkvaliteten i top, og man bliver ikke 
forstyrret af andre talende i samme 
rum. Fokus forbliver på opgaven og 
patienten.”
Peder Femhøj, Nordic New Techno- 
logy Specialist, Cand.scient.med.

”Vi har haft stor glæde af Quail digi-
talt systemet. Det er utroligt nemt at 
bruge og meget effektiv – hvilket gør, 
at vi kommunikere hurtigere og mere 
effektivt med alle. Dette har medført 
øget effektivitet og patientsikkerhed 
i de mange komplekse procedurer. 
Lydkvaliteten er i top samtidig med, at 
headset er behageligt at have på.” 
Jan Møller NielsenDept. Cardiology 
EP unit.Aarhus University Hospital

Base station Q-P11BS

Frekvens   1.88-1.90 GHz EMEA

Mål  250 x 160 x 43mm

Headset Q-P11HS

Betjening  Talklock og PTT som standard

Taletid  10 timer PTT 16timer Talck lock

Opladetid 4,5 time fuldt opladet

Vægt  26 g

Ladestation Q-P11CH
Antal headset 6 stk.

Montage  Bord eller væg

Størrelse  102 x 375 x 80 mm

    1. Trådløst headset af høj kvalitet

    2. Op til 30 brugere på samme løsning

    3. Håndfri og ”tryk & Tal -tilstand

    4. Klar lyd uden baggrundsstøj

    5. Ultra lette headset, vejer kun 26g

    6. 10 timers taletid mellem opladning

    7. Ingen begrænsning i dækning

7 store fordele


