Telecommunicatie

Ex-beveiligde GSM-telefoon Ex-Handy 04
Functies:
•Triband-GSM-telefoon - telefoneren
in drie netwerken op vijf continenten
•Java™-technologie voor het snelle
downloaden van programma´s
•GPRS (General Packet Radio Service)
•HSCSD (Hogesnelheid-datatransmissie)
•Bluetooth-ondersteuning
•geïntegreerde faxmodem
•WAP2 1.2.1- browser
•Gebruikersgedefinieerde en tijdsgestuurde
profielen
•Maximaal 500 telefoonboekinvoermogelijkheden met telkens 3 telefoonnummers en een tekstveld
•Volledig grafische display met hoge
resolutie met achtergrondverlichting
•Dynamische weergave, automatische
aanpassing van de weergave voor
optimale leesbaarheid
Deze GSM-telefoon waarborgt een
grenzenloze communicatie in het Ex-bereik.
Een continue telefonische bereikbaarheid
is voor complicatievrije werkzaamheden
met name nu in het informatietijdperk
bijna onontbeerlijk.
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De Ex-Handy 04 – een solide GSMtelefoon, die wat betreft gegevensfuncties
nauwelijks te verslaan is. Een snelle
gegevenstransmissie per HSCSD (maximaal
43,2 kbit/s in ontvangstrichting) en GPRS
(maximaal 40,2 kbit/s in ontvangstrichting)
zijn slechts twee sterke punten van de ExHandy 04.
Via GPRS is bijna overal een snelle toegang
tot mobiele internetdiensten beschikbaar.
Voor de communicatie met PDA en
Notebook kunnen met behulp van de
infraroodinterface zelfs in het Ex-bereik
gegevens worden overgedragen of faxen
worden verzonden. Een geïntegreerde
WAP-browser – versie 1.2.1 – maakt de
snelle en ongecompliceerde toegang tot
het mobiele Internet mogelijk.

De Ex-Handy 04;
of het nu in Europa of in Azië,
Australië of Amerika, de wereldwijd
te gebruiken Ex-Handy 04 functioneert in drie verschillende mobiele
telefoonnet-werken en selecteert op
alle continenten steeds automatisch
het optimale GSM-netwerk.
Ex-gegevens:
Ex-classificatie:
II 2 G EEx ib IIC T4
Verklaring van type-onderzoek:
ZELM 02 ATEX 0107
Leveringsomvang:
•Ex-Handy 04 voor GSM-netwerken
•Lader LGH 04
•Leren houder
•Ex-Accumodule Ex-AMH 04
•zonder SIM-kaart
Accessoires:
•Tafellaadstation DCH 9 (zonder lader)
•Reserve-accumodule Ex-AMH 04
•Reserve-lader LGH 04
Voorbeeld van gegevensoverdracht met de m515-Ex

IrDA

•Infraroodinterface
•Taalgestuurde keuzefunctie voor maximaal
10 namen
* De bedrijfsduur kan afhankelijk van de
netwerk- en SIM-kaarten-instellingen en
het gebruik variëren.
http://www.

Technische gegevens:
Soort netwerk:
Netwerken:
Zendvermogen:
Werktemperatuurbereik:
Opslagtemperatuurbereik:
Afmetingen:
Stroomtoevoer:
Gewicht:
Standby-tijd:
Gesprekstijd:

Triband
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
= 2 Watt / = 1 Watt / = 1 Watt
0°C … +40°C
-5°C … +50°C
129 x 47 x 31 mm
Ex-AMH 04
~ 140 g
max. 360 h
max. 6 h*

