ACESSÓRIOS G7

APROVEITE O SEU G7 AO MÁXIMO

OPÇÕES DE SUPORTE E CARREGAMENTO

Para que as soluções G7 proporcionem valor real à sua equipe, elas precisam estar
prontamente acessíveis e carregadas - prontas para uso. Muitas empresas designam
dispositivos G7 individualmente para cada profissional que precisa de monitoramento
de segurança em tempo real. Já outras podem compartilhar os dispositivos entre uma
equipe de profissionais e usá-los conforme seja necessário - como, por exemplo, ao
entrar em uma instalação.

DURAÇÃO DA BATERIA
A fim de garantir que os dispositivos G7 estejam prontos para um turno completo, eles
contam com uma duração de bateria superior a 18 horas. Ao final de cada turno, um
dispositivo G7 precisa de três a quatro horas de carregamento para garantir que esteja
pronto para ser usado no próximo turno.

CARREGAMENTO
Todo kit de produtos G7 inclui um carregador de parede, um cabo USB e um clipe
de carregamento. O carregador de parede se conecta a uma tomada, enquanto
o cabo USB é ligado entre o carregador e o clipe de carregamento. Deslize o clipe
de carregamento na parte inferior do G7 para encaixá-lo nos contatos à prova de
intempéries integrados na carcaça do aparelho.

CONFORMIDADE DE USO

Suporte de parede G7 em unidade única

 Instale o G7 com grande visibilidade
 Facilidade para manter o G7 carregado
 Ideal para dispositivos compartilhados
 Usa o clipe de carregamento G7, cabo USB

e carregador de parede inclusos com o dispositivo
G7 (não incluso)
SKU: ACC-WALL-BRK

Suporte de parede e carregador G7 em
unidade única

 Idêntico à opção acima, mas inclui um clipe de


carregamento G7, cabo USB, carregador de parede,
parafusos de instalação e buchas de instalação na
parede
Também oferecemos cabos de alimentação que
seguem os padrões nacionais

A Blackline oferece o recurso de geração de relatórios constantes para ajudar os
clientes a terem acesso a dados de uso de equipamento por cada funcionário a fim
de garantir a conformidade com políticas de uso de trabalhador solitário e detecção
de gás. Uma maneira descomplicada de aumentar a conformidade é a instalação
de dispositivos G7 na parede, proporcionando alta visibilidade e rápido acesso aos
dispositivos carregados.

ACESSÓRIOS DE SUPORTE E CARREGAMENTO
A Blackline Safety conta com diversas opções de suporte e carregamento para
descomplicar o trabalho das empresas na hora de garantir que todo o equipamento
do G7 esteja pronto para uso.
SUPORTE DE PAREDE EM UNIDADE ÚNICA
Oferecemos um suporte de parede do G7 em unidade única que possibilita que
o G7 seja instalado com grande visibilidade em um carregador de parede ao final de
um turno. Quando os profissionais do próximo turno chegam para o trabalho, eles
são lembrados de equipar o dispositivo de monitoramento de segurança G7. Todo
dispositivo G7 vem com um clipe de carregamento, cabo USB e carregador USB.
Há duas opções para você escolher - uma com e outra sem um clipe de carregamento,
cabo USB, carregador de parede e fixadores.

SKU: ACC-WALL-CHG-BRK-BLK-EU

"Proporcionar acesso rápido a dispositivos G7 carregados ajuda os funcionários a utilizarem
a tecnologia de segurança de acordo com a nossa política. A instalação na parede aumenta
a visibilidade do G7 e garante que os dispositivos estejam sempre prontos para uso."
— Phil Benson, Diretor de Experiência do Usuário

ACESSÓRIOS G7

OPÇÕES DE CARREGADOR
Para atender a um vasto conjunto de necessidades de negócios, a
Blackline oferece diversos acessórios de carregadores que ajudam
as equipes a aproveitar o G7 ao máximo. Os seguintes acessórios de
carregadores estão disponíveis:

 Clipe de carregamento reserva
 Kit de carregador USB único (plugues para padrões regionais
disponíveis)
 Carregador USB com cinco saídas (plugues para padrões regionais
disponíveis)
 Carregador USB veicular
PAINÉIS DE SUPORTE DE PAREDE
Para empresas com muitos G7 implementados, recomendamos o uso
de um ou mais painéis de carregamento de suporte de parede de
cinco ou vinte unidades. Ambos os tipos de painéis incluem suportes
G7 pré-instalados, clipes de carregamento, cabos USB e um carregador
de parede. Oferecemos plugues de padrões regionais para atender a
requisitos internacionais.

Clipe de carregamento G7

 Incluso em todos os dispositivos G7
 Pode ser comprado como peça
sobressalente

SKU: ACC-LNS-CLIP

Carregador USB veicular

 Carregue o G7 usando a saída de


12 V CC do seu veículo (o G7 é
desligado automaticamente no
carregamento para evitar alertas)
Usa o cabo USB e o clipe de
carregamento inclusos com os
dispositivos G7 (não inclusos)
SKU: ACC-CHG-CAR

Painéis carregadores de suporte de
parede para cinco e vinte unidades

 Instale os dispositivos G7 com grande
visibilidade
 Facilidade para manter os dispositivos
G7 carregados
 Ideal para dispositivos compartilhados
 Inclui suportes de dispositivo, clipes


de carregamento, cabos USB e fonte
de alimentação USB
Também oferecemos cabos de
alimentação que seguem os padrões
nacionais

	SKU para modelo
de 20 unidades: ACC-CHG-PNL-20-EU
	SKU para modelo
de cinco unidades: ACC-CHG-PNL-5-EU

Kit de carregador USB único

 Incluso em todos os dispositivos G7
 Inclui um clipe de carregamento,
cabo USB e carregador
 Oferecemos plugues de alimentação
seguindo padrões regionais
 Pode ser comprado como peça
sobressalente

SKU: ACC-LNS-CHG-EU

Carregador USB com cinco saídas

SOBRE A BLACKLINE SAFETY
A Blackline Safety é líder em soluções de segurança conectadas e
prontas para uso que monitoram milhares de profissionais vinte
e quatro horas por dia. Atendemos a todos os requisitos quando
se fala em detecção de gás sem fio e em manter trabalhadores
solitários em segurança - inclusive comunicações em tempo real,
tecnologias amplas de localização e gerenciamento de respostas
de emergência em tempo real.

 Carregue até cinco dispositivos
simultaneamente
 Oferecemos plugues de alimentação
seguindo padrões regionais
SKU: ACC-MUL5-CHG-EU
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