Robust och tålig datorpla a special llverkad för ambulansen!
MD116 är en medicinskt godkänd och särskilt utvecklad
datorpla a för ambulanssjukvård. Denna pla a säkerställer den
tekniska kommunika onen, samt bearbetar höga
informa onsﬂöden. Dubbla modem säkrar nätverksanslutningen
med alla berörda enheter såsom: sjukhus, ambulans, akutbil,
räddningspersonal och larmoperatörer.

Med dubbla ba erier i bakstycket har du all d en fulladdad enhet redo och behöver inte
oroa dig för tekniska avbro .

På grund av dess greppvänliga design, kan du lä placera MD116 i
laddaren, och sedan bära med den direkt ll olycksplatsen.
På behändigt avstånd har du den tekniska support du behöver!

Specialinbyggd radioantenn i handtaget och dubbla modem säkerställer a anslutningen
är stark nog för a upprä hålla kontakt med alla berörda enheter.

Displayen har en utmärkt resolu on av 1920 x 1080 bildpunkter och kan
lä avläsas i solljus. Den är självklart llverkad i slagtåligt glas och klarar
tuﬀa förhållanden.
MD116 är utrustad med två kameror vilket möjliggör videodokumenta on,
streckkodsavläsning samt personlig kontakt gentemot sjukhus och andra vårdinrä ningar.

MD116 är en robust datorpla a som klarar de tuﬀa krav som ställs inom
ambulanssjukvården och är din vän ute på vägarna!

Speciﬁka oner:
Intel® Apollo Lake processor
Dubbla inbyggda modem
Fyra Hot-swap ba erier för arbete dygnet runt alla dagar i veckan
Två smartcard-läsare för a underlä a arbetsﬂödet
IP54-cer ﬁerad, kan lä tvä as av och desinﬁceras vid behov
Dockningssta on möjliggör snabb access och säker transport
Dubbla kameror för videodokumenta on

Mer om datorpla an för ambulansen »

Vill du låna en demoenhet? Välkommen a kontakta mig!
Hälsningar Daniela, säljare JoR Medical

Missa inte!

Vi på JoR AB kommer a ﬁnnas på plats under kongressen. I vår monter ﬁnns bland annat den
nya datorpla an för ambulanssjukvården. Vår hemsida uppdateras med mer informa on om vad
vi visar, så håll utkik där. Hoppas vi ses! Mer om vad vi visar på kongressen »

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev? Avregistrera dig här »
JoR AB Knivsta/Försäljning/Service: 018-34 28 20, medical@jor.se
Datorer för vården. Vagnar för vården. Medicindispenser. Armar och stativ för vården. Tangentbord
och möss för vården. KVM Extendrar.
Välkommen in på vår hemsida: http://www.jor.se/medical

