
9505A Portable Phone

Prečo ho potrebujete?

Pre Vaše obchodné cesty, pre dobrodružstvo v odľahlých
miestach, alebo len pre radosť, vždy ostanete v kontakte
bez ohľadu na čas a lokalitu. Jednoducho sa môžte
pohybovať kdekoľvek na planéte a vždy budete v dosahu pre
Vašich obchodných partnerov, pre Vašu rodinu a priateľov.

V las tnost i .

Rýchly prístup k funkciám.
Odolný voči vode a nárazom.
Prenos dát – prenos dátových informácií
prostredníctvom RS232 adaptéra (adaptér nie je
súčasťou dodávky).
Výber z 21 jazykových mutácií (vrátane českej
nápovedy).
Možnosť použitia Hands-free.

Hovorový čas.

30 hodín v pohotovostnom režime.
3.6 hodiny počas neustáleho volania.

D i s p l e j .

4 x 16 znakov, Ilumíniový grafický displej.

Funkcie pri volaní.

Podržanie hovoru ak je užívateľ zaneprázdnený.
Presmerovanie hovoru ak je užívateľ zaneprázdnený alebo
nedostupný.
Zmazanie posledného alebo všetkých volaných čísel.
Prednastavené volania.
Integrovaný medzinárodný prefix (znak +).
Schránka pre krátke SMS správy (do 160 znakov).
Vytvorenie vlastného menu pre rýchly prístupu k vybraným
funkciám.
Voliteľné ozvučenie tónov klávesnice (3 možnosti).
Výber tónov (10 možností).
Uzamknutie klávesnice.
Dvojsmerné SMS.
Indikátor neprijatého hovoru.
Nastavenie hlasitosti (slúchadlo alebo zvonenie).

Pamäť .

100 alfanumerických miest (záznamov) v pamäti.
Posledne volaných 10 čísel.
Vytáčanie podľa názvu alebo indexu pamäti.
Listovanie v pamäti podľa indexu pamäti.
32 číselná kapacita na jedno pamäťové miesto (telefónne
číslo).
16 znaková kapacita na jedno pamäťové miesto (meno).
Vytáčanie jediným dotykom.
Pamäť SIM karty.

Satelitný telefón 9505A pre celosvetovú satelitnú sieť
Iridium je malý, ľahký a odolný voči vode, ideálny
pre priemyselné použitie ako aj pre cestovných
obchodníkov. 9505A je vlastnosťami zhodný s
predchádzajúcim modelom (9505).
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9505A Portable Phone
Vizuálne a zvukové efekty.

Úroveň batérie (vždy zobrazené), úroveň signálu, osvetlený displej, varovanie
nízkej úrovne batérie, sumár funkcií, vizuálne zobrazenie úrovne hlasitosti

Indikátory prevádzky:

Automatické počítadlo dĺžky hovoru (Call Timer), automatické uzamknutie
klávesnice, obmedzenia volacích čísel a volaní, súhrn časov posledného alebo
všetkých hovorov, blokovanie telefónu prostredníctvom kódu, PIN kód pre SIM kartu

Základné informácie

rozmer: 158L x 62W x 59D mm
objem: pod 375cc (22.9 ci)
váha: pod 375g (13.2 ounces)

Batéria
hovorový čas: 3.2 hodiny
pohotovostný čas: 30 hodín
čas rýchlonabitia: 3 hodiny 15 minút

Použiteľnosť
len Iridium satelitný systém

BALENIE

satelitný telefón Iridium 9505A
AC cestovná nabíjačka vrátane
medzinárodných elektrických koncoviek,
batéria,
užívateľská príručka,
anténny adaptér,
prenosná výsuvná anténa,
DC adaptér (auto nabíjačka),
kožené ochranné púzdro,
remienok na ruku,
HandsFree slúchadlo

DOPLNKY

AC cestovná nabíjačka (na obrázku)
Automobilová nabíjačka (na obrázku)
Batéria
Data Kit
Rolovací solárny nabíjač

INFORMÁCIE

Prevádzka produktov pre sieť Iridium v
SR je povolená Všeobecným povolením
č. VPR 02/2004.

Upozornenie, doplnky k modelu 9505 nie
sú kompatibilné s prezentovaným
modelom 9505A.

ON-LINE PREDAJ

Produk si môžte zakúpiť v internetovej
predajni WRX Shop http://shop.wrx.sk

SIM karta.

SIM karta Vám zabezpečí stále telefónne
číslo a spojenie, pričom zároveň slúži
ako Váš osobný účastnícky identifikačný
modul.

Sieť Iridium.

Iridium satelitný systém je jediná sieť,
ktorá poskytuje skutočne globálne,
skutočne mobilné satelitné hlasové a
dátové riešenia ktoré sú poskytované
na celej planéte (vrátane oceánov,
letových vzdušných dráh a polárnych
regiónov).

Celoplošné pokrytie na planéte.

Celoplošné pokrytie zabezpečuje
konštalácia 66 nízko-orbitálnych
satelitov (LEO : Low-earth Orbital)
vynesené spoločnosťou Boeing, Iridium
takto môže zabezpečiť komunikáciu
všade tam, kde terestriálne pozemné
siete nemajú dosah, dostupnosť alebo
nie sú vôbec vybudované.

Služby.

Poskytované služby sú ideálne pre
stavebné aplikácie ako sú ťažké a zložité
stavby, pre vojenské účely - armádu,
záchranné služby, lodné - letecké -
prepravné spoločnosti, vládny sektor,
redaktorov ...

Landererova 1, 811 09 Bratislava, Slovensko.
Tel.  02/ 5564 2144, fax. 02/ 5564 2146
WRX Slovakia je autorizovaný predajca produktov a služieb
spoločnosti Iridium Satellite LLC. Podrobnejšie informácie o
sieti Iridium získate na stránke http://www.iridium.sk
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