Thuraya XT

Dünyanın en
sağlam uydu
telefonu

Thuraya XT, suya, toza ve ani darbelere
karşı koruması sınıfının en yükseği
dünyadaki tek uydu telefonudur. Eşsiz
telefon işlevinin güvenirliğiyle Thuraya’nın
üstün ağ güvenirliğini buluşturan Thuraya
XT kesintisiz iletişim sağlar.

Thuraya’nın geniş kapsama alanı içinde nerede
ve ne kadar uzakta olursanız olun, Thuraya sizi
istediğiniz yerin yakınına getirir.
Thuraya XT, yerel - karasal ağların olmadığı
veya bu ağların güvenilir olmadığı noktalarda
bulunan herkes için idealdir. Son derece
dayanıklı tasarımı sayesinde Thuraya XT, diğer
uydu telefonlarının çalışmadığı zor çevre
koşullarında kullanım için idealdir.

Sağlam tasarım

Thuraya XT
sizi daha da
yakınlaştırır

Titizlik isteyen standartlara göre, dış kasası
dayanıklı polikarbonat kullanılarak imal edilen bu
cihaz kullanımı çok kolay ve piyasadaki en dayanıklı
uydu telefonudur. Thuraya XT’nin IP54/IK03 oranı,
Uluslararası Elektroteknik Komisyonunca küresel
olarak kabul edilen standarttır. Bu oran, cihazın
suya ve toza maksimum direnci ve şok koruması
bulunduğunu göstermektedir.

Güvenilir batarya ömrü
Thuraya XT’nin dayanıklı bataryası 6 saate kadar
konuşma sağlamaktadır. Stand-by bekleme süresi 80
saattir.

Yansıma önleyen ekran
Ne kadar parlama olsa da, doğrudan güneş ışığı
altında kolayca okunulabilirlik.

Yoldayken İnternet
El aygıtının GmPRS özelliği, kolaylıkla mail
göndermenize/almanıza ve her yerden dizüstü
bilgisayarınızda
veya
PC’nizde
internette
gezinmenize olanak tanır.
Thuraya XT, dünyanın en sağlam uydu telefonudur –
yakınlarında kalın.

Thuraya XT
Temel Özellikler

• Uydu telefonu
• IP54/IK03 standardı
• Doğrudan güneş ışığında kolay okunması için

yüksek kontrast menüsüyle birlikte yansımaya
dayanıklı ekran
• Gelişmiş tüm yönlü anteni sayesinde, ‘yürü ve

konuş’ imkanı, sabit olmayan görüşmeler
sırasında kesintisiz sinyal sunar

• Nokta navigasyon için GPS fonksiyonu
• SMS, mail ve faks
• Batarya tasarruf teknolojisi- şarj tüketimini azaltmak

için ekran parlaklık sensörü

• Takvim, dünya saati ve alarm özellikleriyle ajanda

• Acil durum işlevi
• Thuraya SIM kartı veya GSM SIM kartıyla çalışır
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