HAZIR
GÜVENİLİR
DAYANIKLI
Dünyanın en güvenilir uydu iletişim ağı için tasarlanmış
Inmarsat IsatPhone 2 karşınızda. En uç ve uzak yerlerde
bağlantınızı sürdürmeniz için bir dizi yardımcı ek özellik
ile donatılmış IsatPhone 2, elde taşınır uydu telefonu
portföyümüzün en son üyesi.
IsatPhone 2, çetin bir dünyanın çetin telefonudur. Sağlam gövdesi, kavurucu sıcaklıklardan
buz gibi sert rüzgarlara, çöl kum fırtınalarından muson yağmurlarına doğanın sunduğu her
zorlu durumla başa çıkacak şekilde tasarlanmıştır. Hızlı ağ kayıt işlemi, 8 saat konuşma
süresi ve 160 saate kadar bekleme süresi sunan rakipsiz pil ömrü ile IsatPhone 2’ye her
zaman güvenebileceğinizi bilirsiniz.
Dahası, IsatPhone 2 size Inmarsat ağından beklediğiniz mükemmel ses netliğini ve istikrarlı
çalışmayı sağlar.

Hazır, Güvenilir, Dayanıklı - IsatPhone 2 tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.

Güvenilir bağlantı
Yüksek kaliteli ses
Sağlam tasarım
Yardım düğmesi ve GPS takibi
Arttırılmış pil kapasitesi
Anten kapalıyken dahi gelen çağrı bildirimleri

Mobil uydu iletişiminde dünya lideri
hizmet sağlayıcı güvencesi ile

KULLANIMA HAZIR

Kutu içeriği: IsatPhone 2, pil, şarj cihazları, kablolu mikrofon kulaklık seti, bilek askısı, destek USB belleği, kılıf, hızlı başlangıç kılavuzu ve
garanti belgesi

Yüksek ses kalitesi, sesli, yazılı mesaj ve e-posta iletişimi
sağlayan, ayrıca izleme ve yardım uyarısı özellikleri sunan
güçlü, güvenilir uydu telefonu. Hepsi ergonomik olarak
tasarlanmış sağlam bir telefon cihazının içerisinde.
Hazır: 45 saniyeden daha az süren ağ kayıt işlemleri ve
8 saat konuşma süresi ile 160 saate kadar bekleme süresi
sunan rakipsiz pil ömrü
Güvenilir: güvenilir çağrı yapabilme istikrarı ve ağ
bağlantısı sağlayan küresel yerdurağan uydular
üzerinden çalışır
Dayanıklı: en zor şartlara dayanacak şekilde tasarlanmış
ve üretilmiştir; -20°C ile +55°C arası çalışma sıcaklığı
(eldiven giyildiğinde kolay arama sağlayan büyük tuş
takımı); toza, sıçramalara ve darbeye dayanıklılık (IP65,
IK04); %0 ile %95 arasında nem toleransı
Güven verici: yer belirleme hizmetleri izleme ve yardım
düğmesi de dahil olmak suretiyle, gerekli olduğunda güncel
GPS koordinatlarınızı ilgili kişilere iletmenizi sağlar. Anten
kapalıyken dahi gelen aramalara ilişkin bildirim alma
Okunabilir: parlak güneş ışığında bile okunabilir, yüksek
görünürlük sunan, çizilmeye dayanıklı büyük, transflektif
ekrana sahip, kolay kullanımlı arayüz

Kapsama Alanı

I-4 Americas

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Alphasat

I-4 Asia-Pacific

Boyutlar

Uzunluk: 169 mm (6,7”)
Genişlik: 52 mm (2”) antensiz
75 mm (3”) anten ile
Derinlik: 29 mm (1,1”) el kısmında
36 mm (1,4”) en derin noktada

Ağırlık

318 g (11,2 oz) – pil dahil

Ekran

Yüksek kontrastlı renkli ekran

Arayüzler

Micro USB
Ses soketi
Anten yuvası
Bluetooth 2.0

Koruma sınıfı

Bu haritada IsatPhone 2’ye ilişkin kapsama alanı gösterilmektedir. Ancak
herhangi bir hizmet erişim garantisi verilmemektedir. Kasım 2013’ten
itibaren Alphasat kapsama alanında 44° Güney enleminin kuzeyinde
kalan bölgeye öncelik verilecektir ve böylece enlemin güneyindeki hizmet
erişilebilirliği düşebilir.

IP65
IK04

Çalışma aralığı

-20°C ile +55°C arası
(-4°F ile +131°F arası)

IsatPhone 2 küresel olarak Inmarsat-4 uyduları
ve Alphasat üzerinde çalışır.

Depolama
aralığı

-20ºC ile +70ºC arası
(-4ºF ile +158ºF arası) (pil ile)

Şarj aralığı

0°C ile +45°C arası
(+32°F ile +113°F arası)

PİL
Tip

Lityum iyon, 3,7 volt

Konuşma süresi

8 saate kadar

Bekleme süresi

160 saate kadar

HİZMETLER

ÖZELLİKLER

Uydu telefonu

2,4 kbps ses codec

Sesli mesaj

Hızlı arama 1

Ek ses
hizmetleri

Çağrı geçmişi
Arayan kimliği
Çağrı bekletme
Çağrı aktarma
Çağrı tutma
Konferans
Çağrı engelleme
Hızlı arama
Sabit numara arama

Mesaj metni

160 Latin / ~74 non-Latin characters
Up to 10 concatenations
Standard and predictive text

Text-to-email

160 Latin / ~74 Latin dışı karakter
10 adede kadar ardışık
Gelen e-posta – 160 Latin karakter /
~74 Latin dışı karakter

IsatPhone 2’ye
web mesajı-

message.inmarsat.com üzerinden
ücretsiz

GPS konum
verileri

Konum görüntüleme
Mesaj/e-posta olarak gönderme

Özellikler

İzleme
Yardım düğmesi
Gelişmiş yönlendirme için elektronik
Pusula
Alarm
Dakika hatırlatıcı
Mikrofon sesini kesme
Anten kapalıyken çağrı bildirimleri
Hoparlör
Bluetooth

Adres Defteri
Senkronizasyonu

MS Outlook 2007 (PC) ile
İşletim sistemi uyumluluğu: Windows
XP Pro SP3, Windows Vista SP1,
Windows 7 ve Windows 8

Desteklenen
diller

Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca,
Japonca, Portekizce, Rusça,
İspanyolca

AKSESUARLAR
Kutu içeriği

Pil
Şarj cihazları:
• Tüm şebekelere uyumlu AC şarj
cihazı (4 adaptör)
• Araç şarjı – 10-30 volt
Mikro USB kablosu
Kablolu mikrofon kulaklık seti
Bilek kayışı
Hızlı başlangıç kılavuzu (8 dilde)
Garanti belgeleri
Destek USB bellek
Kılıf

Opsiyonel olarak

Bluetooth mikrofon kulaklık seti
Güneş enerjisi şarj cihazı
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