
HUURPERIODE - PRIJZEN PER DAG DAG WEEK MAAND 2 MND 6 MND 1 JAAR

Guardian ATEX inclusief lader en batterij € 35,00 € 13,50 € 8,35 € 6,70 € 2,65 € 1,65

Vokkero PELTOR HEADSET ATEX € 2,50 € 1,80 € 1,17 € 0,90 € 0,75 € 0,60

OPTIONEEL:

Extra batterij Guardian ATEX € 9,50 € 3,80 € 2,37 € 1,90 € 0,95 € 0,75

Ander type headset

All-in ear audio accessoires zijn uitsluitend te koop. • Verzekering € 0,45 per toestel per dag. 
Dit in verband met uw persoonlijke hygiëne. • Prijzen inclusief programmering, service en onderhoud.
 • Prijzen exclusief voorrij- of verzendkosten en BTW (zie Verhuurvoorwaarden).
 • Prijzen voor een huurtermijn langer dan 1 jaar zijn op aanvraag.
 • Bij headsets wordt standaard een eenmalig schoonmaaktarief gehanteerd.

Vokkero biedt een eenvoudige vorm van open lijn communicatie waarbij handenvrij 
eenvoudig en duidelijk gecommuniceerd kan worden. U staat via de open lijn 
communicatie direct in contact met uw collega’s zonder dat daar een zend-actie 
voor noodzakelijk is. Gegarandeerde communicatie met een reikwijdte tot 1.2 km. 
Door de digitale technologie wordt er efficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare 
frequenties voor het ondersteunen van communicatie in meerdere groepen (vier 
groepen per frequentie). Daarbij is alle communicatie beveiligd op basis van 
AES128 en kan er prioriteit worden toegekend aan een supervisor.

Door een gepatenteerd ruisfilter in combinatie met een uitgekiende VOX schakeling 
is de communicatie altijd luid en duidelijk, ook bij veel wind en omgevingsgeluid. 
Daarbij is er alleen een open lijn communicatie als er gesproken wordt. Dit zorgt 
voor een optimaal gebruik van de batterij.

Door de eenvoudige configuratie en het grote bediengemak zijn de Vokkero 
toestellen eenvoudig en moeiteloos te gebruiken en gebruiksvriendelijk in te zetten.

Onze Vokkero toestellen zijn zeer robuust en geschikt voor toepassing in ATEX 
genormeerde werkgebieden. Met deze Vokkero ATEX portofoons bent u ook in een 
explosiegevaarlijke omgeving bereikbaar. Het ATEX certificaat biedt de garantie 
voor absolute veiligheid bij gebruik in gebieden waar brandbare stoffen worden 
geproduceerd, verladen, verwerkt of opgeslagen. De Vokkerro toestellen worden 
geleverd met bijbehorende accessoires zoals headsets, lader en indien nodig een 
beschermende koffer. Er zijn koffers beschikbaar voor maximaal 4 portofoons 
inclusief lader en voeding en koffers voor maximaal 8 portofoons inclusief lader en 
voeding.

ATEX Vokkero full-duplex portofoon
Digitaal, beveiligd en handsfree groepscommunicatie

www.flash-privatemobilenetworks.com


