
Uw veiligheid in
(eigen) handen!

P4C - Q3
PERSOONSALARM

U bent op zoek naar een seniorenalarm of persoons-
alarm? Wij helpen u graag!

Met ons alarm, de P4C-Q3 is het mogelijk om altijd en 
overal alarm te slaan én de gebruiker te lokaliseren bij 
calamiteiten. 

Zowel voor senioren, als ook voor alleenwerkers,  
jongeren, chronisch zieken of mensen met een  
beperking. Dat geeft zowel een gevoel van  
onbezorgdheid als onafhankelijkheid!



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

Het 4G senioren- of persoonsalarm van Push4Care beschermt mensen; thuis, op het werk, 
buitenshuis en zelfs op vakantie! 

De P4C-Q3 maakt met één druk op de knop automatisch een open spreek- en luister- verbinding met 
uw zelfgekozen hulpverleners, helemaal handsfree. Door de krachtige luidspreker en de gevoelige  
microfoon hoort men gelijk de hulpverlener. Een fijn gevoel, óók voor de mantelzorger! Bijvoorbeeld als 
men is gevallen, 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-Q3 werkt met een prepaid SIMkaart en wordt  
gebruiksklaar geleverd. U hoeft alleen eenvoudig de  
SOS nummers van uw contactpersonen nog maar toe te voegen. 
Eventueel kunnen wij dit ook nog voor u doen.

• U bent gegarandeerd NIET gebonden aan abonnementen, hoge  
aanschafkosten en/of herhaal aankopen. 

• Het alarm belt naar maximaal 3 zelfgekozen telefoonnummers.
• Het alarm is voorzien van een in gevoeligheid instelbare valdetectie.
• De batterijduur van het alarm is extreem lang tot wel 7 dagen.
• Het alarm is dompelwaterdicht. Dus regen is geen probleem voor het alarm. 
• Het persoonsalarm is zowel binnen- als buitenshuis te gebruiken op elke locatie 

met gsm-dekking, zelfs wereldwijd.
• Men kan iemand eenvoudig lokaliseren in geval van nood.
• De P4C-Q3 wordt geleverd INCLUSIEF oplaadstation.
• U ontvangt voor de P4C-Q3 een uitgebreide Nederlandse handleiding. €175,-

Gebruiksklaar  
geleverd

Verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren

inclusief oplaadstation

Kijk op onze website

www.push4care.nl

Wilt u meer informatie en/of het alarm bestellen dan verwijzen wij 
u naar onze website www.push4care.nl


