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COBS C-3110 Säkerhet & kommunikation 
C-3110 är utrustad med stora tydliga knappar för enkelt användande, och har en högkvalitativ, stor och 
tydlig färgdisplay med utmärkt kontrast. Den är kvalitetstestad enligt de högsta möjliga normerna och 
konstruerad för situationer med många olika användare, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. 
Storleken är styrkan, telefonens storlek är optimerad tillsammans med tidigare användare och långt 
gångna studier i hur telefonen används.  

 

Högkvalitativ färgskärm med 65000 färger 
En stor och tydlig, 1,8”, 7 raders display med 
färgkodning. Dynamisk display med upp till 16 
tecken på varje rad, varje meddelande kan innehålla 
198 tecken. 
Avancerat larm 
C-3110 har stöd för avancerad larmhantering. Bland 
annat ingår symboler, färgkodning, prioritet, larm id, 
dynamisk larmlista, utökad larmlista, automatiska 
larm. 
Färgkodning 
Färgkodning är en viktig del av ett larm eller 
meddelande, i färgkodningen ingår symboler, färger 
och prioritet. 
Larmknapp 
En stor tydlig dedikerad larmknapp på toppen av 
telefonen gör att hjälp snabbt och enkelt kan 
tillkallas. 
Funktionsknapp 
C-3110 har en extra funktionsknapp som kan 
användas för att kvittera larm, skicka mjuklarm eller 
för att tillkalla kollegor.  
Robust och hållbar design 
C-3110 är IP-65 klassad för stöttålighet, 
vattenbeständighet och dammtålighet.  
Handsfree 
HD Voice ready. Högtalaren på baksidan möjliggör 
högtalande funktion för telefonkonferens.  
Headset (bluetooth som tillval) 
På C-3110 finns det ett 2,5 mm jack för headset och 
bluetooth som hårdvaruoption. 
Inbyggd vibrator 
För bullriga miljöer, eller när ”tyst” ringsignal krävs. 
Språk 
Handenheten har 13 olika menyspråk (engelska, 
svenska, tyska, franska, holländska, danska, finska, 
norska, spanska, portugisiska, polska, tjeckiska och 
italienska). 

 Batteri 
Batteri med lång livslängd. 
Telefonbok 
Upp till 1000 nummer kan lagras i den inbyggda 
telefonboken. Återuppringning för de 20 senast 
slagna numren. 
Användarvänlig meny 
Navigationsknapp för ett enkelt och intuitivt 
användande av menyer. Snabbval finns för att nå de 
mest använda funktionerna. 
Textmeddelande 
De 20 senaste larm och textmeddelanden sparas i 
handenheten. Stöd för 198 tecken i varje 
meddelande. 
Positionering 
RFID finns som option till C-3110. RFID används för 
att positionsbestämma telefonen och den som 
larmar i kritiska applikationer eller för automatisk 
närvaro indikering. 
Automatiska larm 
Med hjälp av den inbyggda optionen med 
positionering kan automatiska eller manuella larm 
med exakt positionsbestämmelse skickas. 
 
 
Tekniska data 
• Storlek (LxBxH) 152 x 53 x 27 mm 
• Vikt (inkl. batteri) 138 g 
• Högkvalitativ display 1,8” med 65000 färger 
• Temperatur: 0° till 40° 
• Samtalstid/stand by tid 16h/118h 
• Specifikationer DECT/GAP 
 
Tillbehör 
• Bordsladdare, laddställ & multiladdare 
• Headset med mikrofon och svarsknapp 
• Läderväska 
• Bältesklips 
• Säkerhetslina 
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