
• Inclusief oplaadstation
• Géén abonnement of maandelijkse kosten
• Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar
• Eenvoudige programmering
• Spreek-/luisterverbinding
• Nauwkeurige locatiebepaling
• Met valdetectie
• Waterdicht (IPX5)
• Lange batterij levensduur

Uw veiligheid in
(eigen) handen!

P4C - EV07S
persoonsalarm



Push4Care laat u nooit helemaal alleen!
Hulp met één druk op de knop.

Het senioren- en/of persoonsalarm van Push4Care beschermt mensen; thuis, op het werk, 
buitenshuis en zelfs op vakantie! 

De P4C - EV07S maakt met één druk op de knop automatisch een open spreek- en luister- 
verbinding met uw zelfgekozen hulpverleners, helemaal handsfree. Door de krachtige luid-
spreker en de gevoelige microfoon hoort men gelijk de hulpverlener, een fijn gevoel als men 
gevallen is, of als men zich plotseling niet goed voelt. Maar ook als men zich onveilig voelt of 
even niet meer de weg weet, dan is één druk op de knop voldoende om hulp op te roepen.

• De P4C - EV07S werkt volledig zelfstandig en heeft alleen een  
(prepaid) simkaart nodig. U bent niet gebonden aan  
abonnementen, hoge aanschafkosten en herhaal aankopen. 

• Het persoonsalarm belt naar minimaal 1 en maximaal 3  
zelfgekozen en ingeprogrammeerde telefoonnummers.

• Het persoonsalarm is zowel binnen- als buitenshuis te gebruiken op 
elke locatie met gsm-dekking, zelfs wereldwijd (met uitzonderingen).

• Men kan iemand lokaliseren door eenvoudig een sms naar het alarm 
te sturen. Deze antwoordt terug met een sms met een link naar 
Google Maps. Door op deze link te klikken weet u precies waar de 
drager zich bevindt.

• De locatielink wordt ook automatisch verstuurd wanneer de drager op 
de alarmknop drukt of wanneer de valdetectie wordt ingeschakeld.

• De P4C - EV07S wordt geleverd INCLUSIEF oplaadstation DS1.
• Eenvoudig zelf te installeren met de Nederlandse handleiding, of u 

kunt gebruik maken van onze installatieservice.

 €120,-
Vanaf

Verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren

inclusief oplaadstation

Kijk op onze website

www.push4care.nl


