מכשיר סמארטפון  PTTעם מערכת
הפעלה אנדרואיד גרסה 6.0.1
עמיד בתקני IP67 Mil810
איכות שמע עוצמתית בזכות  2רמקולים
ויכולות של סינון רעשי סביבה
להעצמת חווית השימוש במכשיר פותחו
אביזרים מקצועיים מותאמים לעבודה
בשטח וברכב בתנאים קשים

לחצן  PTTיעודי
באמצעות הלחצן ניתן לבצע שיחה אישית או קבוצתית ,שליחת
תמונות והודעות (שיוצפנו בעת השליחה) לקבוצות הדיבור ולעמדת
הניהול בזמן אמת

לחצן לאיתות מצוקה
לחצן איתות מצוקה ייעודי ונגיש המאפשר תגובה מהירה של
המשתמש בזמן אירוע

תקשורת  PTTעם תמונות והודעות כתובות
באפשרות המשתמש לצלם תמונות ולכתוב הודעות (שיוצפנו בעת
השליחה) בסמארטפון  PTTולשלוח אותן בקבוצות הדיבור ולעמדת
הניהול בזמן אמת

יצירת קבוצות דינאמיות באמצעות מיקום
בעת אירוע ניתן ליצור קבוצה חדשה באמצעות סימון על המפה
וכך לאגד לקבוצת עבודה אחת את כל המשתמשים שבשטח
הרצוי

MIL-STD 810G
& iP67 Rated
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 בצד המכשירPTT לחצן

1

מיקרופון קדמי לסינון רעשים אופטימלי

2

PTT - שקע אוזניה התומך בשיחות טלפון וגם בשיחות

3

לחצן לאיתות מצוקה

4

Gorilla Glass 4.7˝ מסך מגע
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 קדמיים1W  רמקולים2

6

מיקרופון אחורי לסינון רעשים אופטימאלי

7

מצלמה קדמית ואחורית
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סוללה ניתנת להחלפה
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HARDWARE

VIDEO AND IMAGING
Supported Formats

H.263, H.264, MPEG-4 SP, VP8, JPEG
(.jpg), GIF (.gif), PNG (.png), BMP (.bmp),
WebP (.webp)
Formats supported for playback,
streaming and recording

Sensors

Proximity Sensor
Ambient Light Sensor
Accelerometer
Barometer
E-Compass

Supported File Types

3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), WebM
(.webm), (.mkv)

Ports

Video Recording Quality

1080p HD up to 30 frames per second
(fps)

USB 2.0 High-Speed
3.5 mm Audio Jack (stereo)
Accessory/Charging Port

Battery

Standard - 2280 mAh
High Capacity - 4560 mAh

Note: Video and images are time stamped for evidence documentation

AUDIO

PHYSICAL

Supported Formats

MP3, WAVE, AAC, AMR-NB, AMR-WB,
FLAC, MIDI, Vorbis

Dimensions (H x W x D)

5.62 x 2.85 x .547 in
143 x 72.6 x13.9 mm

Supported File Types

MP3 (.mp3), WAVE (.wav), 3GPP (.3gp),
MPEG-4 (.mp4, m4a), ATDS raw AAC
(.aac), MPEG-TS (.ts), FLAC (.ﬂac), MIDI
(.mid, .xmf, .mxmf), RTTTL/RTX (.rtttl,
rtx), OTA (.ota), iMelody (imy), Ogg (.ogg),
Matroska (.mkv)

Weight

195 g
including standard battery

Durability

Continues to run after multiple drops
to concrete from a height of 48 inches
(121 cm)

Output

Input

Drop tested using MIL-STD-810G
Method 516.6, Procedure IV

Dual 1 Watt Front-Facing Speakers,
106 dB Sound Pressure Level (SPL)
3.5 mm audio jack (stereo)
Bluetooth (A2DP stereo)
Triple Noise and Echo Cancelling
Microphones

PTT מערכת דיבור
) (מע"דBluetooth באמצעות

מעמד מטעין לרכב
לאחיזה מאובטחת

IP67 (1 meter water immersion up to 30
minutes)
Operating Temperature

14°F to 131°F (-10°C to +55°C)

Storage Temperature

-22°F to 149°F (-30°C to +65°C)

נרתיק מותן
עמיד מעור

מטען שולחני
03-6001440 :לפרטים נוספים

