
Casti digitale NEW 

PREMIUM

Bateria rezista pana la 16 ore
Pot fi adaugati senzori



Professional Headset System

The Pro10 head set is 
visually similar to the 

Pro7 but has been 
significantly enhanced. 

Pro10: Enhanced customer experience through improved store efficiency and communication.



Retail Quick Service Restaurants Medical



Amplasarea locației

bateriei mai sigură,

dar care poate fi

Modificată de

utilizator

Durata de viață a 

bateriei s-a  

îmbunătățitpână

la 16 ore fata de  

utilizare standard

Design mai puternic

și mai robust, fără

piese mobile,

tehnologie de

comutare

amembranei



• Managementul echipei

imbunatatit

• Cozi reduse la caserie

• Personalul este alocat rapid  acolo

unde este nevoie

• Cresterea numarului de clienti

• Imbunatatirea securitatii

personalului

• Serviciu mai bun pentru clienti

• Permiteti liderilor echipei dvs.  sa

conduca

• Utilizarea mai eficientă a timpului

• O mai buna gestionarea 

numerarului

• Aranjarea mai rapida a raftului

• Intrebarile clientilor au fost

rezolvate mai rapid

• Raspuns mai rapid laproblemele

de sanatate si siguranta

• Mediu mai placut inmagazin

• Moralul echipei crescut



AudioInterface

Card MicroSD cu  mesaje

pre- inregistrate inserate in 

orice statie de  baza.

Mesajul audio poate fi auzit pe casti, cat

si pe  iesirea de linie a interfetei audio.

Interfata de mesagerie trimite un 

cod binar de 433 HTZ  wireless la

cea maiapropiata statie de baza.

Message  
Interface

Sistem modular usor extensibil pentru o 

instalare si integrare usoara la sisteme si

hardware de la terte parti prin interfete audio 

sau mesaje.

Butoanele de apel pentru clientisunt 

alimentate cu baterii portabile. Acestea

declanseaza mesaje preinregistrate in 

acelasi mod ca  interfata demesaje.

Pana la 30 de casti acceptate pe sistem

cu  pana la 6 casti in modul vorbire (talk)

in acest moment. Toate castile asculta

permanent.

48VIn

Putere

partajata prin

Ethernet

Primar Secundar Secundar  
y

Internet/VP
N

Livraredepoz

it sediul

central.  

Programare

Software

Reg  

Point
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Prin intermediul interfeței de  

mesagerie utilizând

Semnalizaremecanică /  

electronică
Prin interfata audio

folosind

Conexiuni audio de linie

IsoTrak Imminent  

Interfata alarma

livrare.

Construire

interfațăde  

alarmă de  

securitate

Înapoi la Quail  

HouseFaceți

clicși colectați

notificări de

personal

Orientarea

către client și

mesaje ale  

personalului de  

prelucrare

Aparatde

catering

Interfață

de  

alarmă

Security

System
N

Livrare deposit  

sediul central.  

Programare

software

Internet/VP



Beneficii-producator

• Fabricat in Marea Britanie (calitate foarte buna).

• Garantie de productie de 24 de luni pe tot hardware-ul (suporttehnic).

• 6 luni garanție producator pe baterii.

• Garantia ofertei - Nu ne bazam pe fabricarea si furnizarea de la o terta parte.

• Instalare simpla si eficienta din punct de vedere al costurilor - statiile de baza

suplimentare sunt

inlantuite impreuna. Nu este necesara conectarea fiecarei statii de baza intr-un punct

central.

• POE pe statiile de baza - care sa permita acoperirea zonelor greu accesibile fara a

instala energie suplimentara.

• Inregistrare usoara - comunicare infrarosu. Nu este nevoie sa apasati butoane pe statia de 

baza,  casti sau sa trimiteti un inginer. Punctul de inregistrare in infrarosu poate fi amplasat

intr-o

locatie convenabila.

• Baterie usor de scos - poate fi inlocuita de personalulmagazinului.

• Durata de viata extinsa a bateriei - Până la 16 ore in PTT si 10 ore înTalkLock.

• Incarcator cu casca cu 6 porturi cu pini de incarcare cu arc si fixare a clipurilor.

• Castile au butoane sensibile la atingere fara parti mobile care le fac mai durabile.

• Castile sunt fabricate dintr-o singura matrita, ceea ce o face mai robusta.

• Statia de baza se poate conecta la o interfata audio care permite integrarea partilor terte.

• Monitoarele de usi, alarmele de masini si butoanele de apel pot fi conectate fara fir nu

este necesar un controller.



Diferentiatori
Echipamentele comercializate de  Quail Digital sunt numarul 1 la nivel 
mondial folosite de LIDL, REWE grup, Mcdonalds, KFC, Starbucks, etc. 
 
 
1.Căștile sunt fabricate dintr-o singura matriță,ceea ce o face mai 
robusta.                                                                                          
 
2.Producatorul Quail Digital isi fabrica singur produsele in UK, nu se 
folosesc componente auxiliare fabricate de alte companii. 
 
3.Sunt confectionate din materiale fiabile si durabile. 
 
4.Pe un sistem functioneaza 30 de casti simultan.        
 
5.Permite acoperirea de semnal zonelor greu accesibile fara a fi 
necesara  instalarea unei surse de alimentare. 
 
6.Statiile de baza suplimentare sunt inlantuite impreuna.Nu este necesarea 
conectarea fiecarei statii de baza intr-un punct central. 
 
7.Bateria poate fi schimbata foarte usor de personal. 
 
8.Castile au butoane sensibile la atingere fara parti mobile care le fac mai 
durabile. 
 
9.Poate deveni un sistem complex integrand  senzori pe usi, sisteme de 
alarmare, butoane, aplicatii, soft-uri inclusiv, microsoft team, etc. 
 



Diferentiatori

10.Integrarea partilor terte pot fi conectate fara fir nu este necesar un 
controller. 
 
11.Relatia directa cu producatorul fara alte firme intermediare 
 
12. Garantie baterie 6 LUNI. 
 
13. Garantie produs 24 LUNI 
 
14.Posibilitatea de achizitie prin leasing. 
 
15. Dorinta  de a creea un parteneriat pe termen lung bazat pe incredere si 
colaborare optima. 
 
16. Veti fi la curent cu ultimele noutati din tehnologie din Romania  
 
17. Daca nu veti fi multumit de produse in termen de 14 zile de la instalare, 
va returnam banii inapoi. 


