Dünyanın en akıllı Uydu Telefonu!
Thuraya, daha önce hiç bir akıllı telefonun yapmaya
cesaret edemediği bir cihaz geliştirdi. Uzaydaki Thuraya
ağı ile çalışan Thuraya X5-Touch sayesinde kullanıcılar,
dünyanın neredeyse her yerinde tek bir cihazdan bağlı
kalma lüksüne sahip oluyor.
Thuraya X5-Touch, dünyanın benzersiz bir esneklik
sunan ilk AndroidTM tabanlı uydu ve GSM telefonu.
Android işletim sistemi üzerinde çalışan ve 5,2 inç Full HD
dokunmatik ekrana sahip olan X5-Touch, kamu
görevlerini, hükümet projelerini, enerji projelerini,
kurumsal iletişimi ve STK dağıtımlarını da içeren bir dizi
sektörde sık sık karasal kapsama sahasına giren ve çıkan
kullanıcılar için tasarlanmış olup, kullanıcılarına sınırsız
ve kesintisiz hizmeti garanti eder. Hareket halindeyken,
normalde akıllı telefonların erişemeyeceği uzak
bölgelerde hızlı ve basit bağlantı sunar.

Ürün Özellikleri
Android İşletim Sistemi

Thuraya X5-Touch, Google’a ait Android platformunda çalışır. Bir çok Google uygulaması ve hizmeti cihazınıza önceden
yüklenmiştir; örneğin, Gmail, Google Haritalar, Google Chrome, Google Arama ve Google Play Store gibi çok sayıda kullanılabilir 3.
parti uygulamasına erişmenizi sağlar.

Ekran

Thuraya X5-Touch, parlama önleyici Gorilla® camdan yapılmış 5,2 inç Full HD dokunmatik ekran ile donatılmıştır. Sertleştirilmiş cam,
ekran ıslakken veya eldiven takarken de çalışır.

Tamamen Sağlamlaştırılmış Gövde

Thuraya X5-Touch, IP67 standardı ve MIL 810 G / F ile uyumluluğu olan sektördeki en sağlam telefondur. Bu, telefonun tamamen toz
ve su koruması, şok, titreşim ve aşırı sıcaklığa dayanacak şekilde test edildiği anlamına gelir.

Dual mod. Dual SIM.

Uydu ve GSM modunda sorunsuz iletişim kurun: Thuraya X5-Touch, Thuraya’nın L-band uydu ağı ve GSM 2G / 3G / 4G / LTE ağları
üzerinden çalışır. Tam esnek kullanım için iki adet nano SIM kart yuvası ile donatılmıştır. Hem Thuraya SIM kart hem de GSM SIM kartı
veya gereksinimlerinizi karşılayan herhangi bir SIM kart kombinasyonu arasından seçim yapabilirsiniz.

Uydu ve GSM “Always On” (Daima Aktif)

Eşzamanlı SAT ve GSM “Always On” fonksiyonu ile her iki şebekede aynı anda çağrı yapın ve alın. Gerçek bir ikili deneyim için, aktif
bir uydu görüşmesi sırasında bile GSM numaranızdan çağrı alabilirsiniz.
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Gelişmiş Navigasyon Yetenekleri

Telefon, tüm bölgelerdeki en yüksek esneklik için GPS, BeiDou ve Glonass sistemleri ile donatılmıştır. Önceden belirlenmiş zaman
aralıklarında, kat edilen mesafeye veya belirlenen coğrafi bölgenizin içinde veya dışına olan hareketleri, mevcut konum bilgilerinizi
SMS veya e-posta yoluyla önceden tanımlanmış numaralara göndermek için cihazda yüklü navigasyon ve izleme uygulamalarını
kullanabilirsiniz.

Sektördeki En Güçlü Batarya

Sektördeki en güçlü pil ile donatılmış Thuraya X5-Touch, 11 saate kadar konuşma süresi ve 100 saate kadar bekleme süresine
sahiptir. Uzun bir süre boyunca ihtiyacınız olduğunda güvenilir ve kesintisiz iletişim sağlar.

Harici SOS Butonu

Thuraya X5-Touch, sıkıntı zamanlarında kullanımı kolay, fiziksel bir SOS butonuna sahiptir. Telefon kapalıyken bile, SOS düğmesine
3 saniye boyunca basılı tutun, bu işlem telefonu başlatarak SOS çağrısını (ve / veya SMS'i) önceden programlanmış bir numaraya
iletir.

Kameranızdan En İyi Şekilde Yararlanın

Ön ve arka kameralar ile dilediğiniz yerde fotoğraf ve video çekin. Dahili flaş, panorama modu, yüz algılama ve daha birçok özellik
gibi son teknoloji özelliklerin keyfini çıkarın.

Belleğinizi Genişletin

Micro SD yuvasıyla, ihtiyaç duyduğunuzda hafızanızın bitmediğinden emin olmak için telefon belleğinizi 32GB'a kadar genişletin.

İstediğiniz Gibi Bağlanın

Thuraya X5-Touch'ınızı çok cihazlı bir dünyada kullanmanın keyfini çıkarın. Wi-Fi, Bluetooth ve NFC bağlantılar ile dilediğiniz şekilde
bağlantı kurun.

Yürü ve Konuş

Thuraya X5-Touch, Thuraya’nın ağındaki yüksek performanslı uyduların kombinasyonu ile geliştirilmiş mobilite sağlamak için
tasarlanmış çok yönlü anten sayesinde güvenilir ve verimli bir Yürü ve Konuş deneyimi sağlar.

Kendi Uygulamalarınızı Kullanın

Thuraya X5-Touch'ın Android platformu, her kullanıcının ve her geliştiricinin telefonu kendi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirmesine ve
Android'in sağladığı geniş kapsamlı özelleştirme avantajından yararlanmasına olanak tanır. Önceden kurulmuş klavye veya
tarayıcıyı beğenmediniz mi? Sadece Google Play'den diğerlerini indirin. Üçüncü parti geliştiricilerden kolayca ulaşılabilen çok çeşitli
uygulamaları rahatlıkla kullanın.
Thuraya X5-Touch ayrıca akıllı saatler, giyilebilir cihazlar gibi teknolojiler ile kolayca entegre olur.

Teknik Özellikler
• GSM: 850, 900, 1800,
1900 MHz

Sistem/Frekanslar

Uydu:
Thuraya L-Band Uydusu

• LTE: B1 (2100), B3 (1800),
B5 (850), B7 (2600),
B8 (900), B20 (800), B40
(2300), B41 (2500)
• UMTS | HSPA: B1 (2100), B2
(1900), B5 (850), B8 (900)

Koruma Sınıfı

Su ve Toza dayanıklılık (IP67), MIL-Standardı 810 G/F (Şok,
Titreşim ve aşırı sıcaklıklara karşı dayanıklılık)

Kamera

Arka Kamera: 8MP ve Flaş
Çn Kamera: 2MP

Hafıza

16 GB eMMC Hafıza
2 GB RAM
Artırılabilir Hafıza: microSD ile 32 GB’a kadar

Harici Çıkışlar

Şarj ve veri transferi için USB-C
Stereo (3.5mm) Kulaklık Çıkışı, Anten konektörü
Windows 10, 8/8.1, 7

Diller

16 adet: Türkçe, İngilizce, Arapça, Bahasa Endonezya, Çince
(Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Farsça, Fransızca,
Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, Rusça,
İspanyolca, Urduca

Tamamlayıcı
telefon hizmetleri
(SAT ve GSM modunda)

Konferans, Çağrı Bekletme, Çağrı Duraklatma, Çağrı Yönlendirme,
Çağrı Engelleme, Numara Tanımlama, Hat Tanımı, Arayan Kimliği
Sınırlama, Yapılandırılmamış ek hizmetler verileri (USSD)

Sensörler

Jiroskop sensörü, İvme ölçer ve Jeomanyetik sensör, ALPS Ortam
Işığı Fotoğraf sensörü, Dijital Basınç sensörü

3800 mAh
11 saat konuşma - 100 saat bekleme süresi

Diğer Bağlantılar

Bluetooth 4.1, A2DP, LE; NFC; FM Radyo; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,
Wi-Fi direct, Wi-Fi Hotspot

GPS, BeiDou, Glonass

Ses

Aktif gürültü önleme için çift mikrofon
Yüksek performanslı hoparlörler

Uydu:
1 SAT SIM (nano-SIM)

GSM:
1 GSM SIM slot (nano-SIM)

Veri Servisleri

Satellite:
GmPRS: 60/15 Kbps
(download/upload)
Circuit switched: 9.6 Kbps

LTE:
300/150 Mbps
(download/upload)

Küresel Navigasyon
Uydu Sistemleri (GNSS)

5.2 inç full HD LCD dokunmatik (1920 x 1080)
Corning Gorilla® glass ile eldiven ve ıslak koşullarda çalışır

PC ile uyumluluk

SIM Kartlar

Uydu Servisleri
Ebatlar
Ağırlık
İşletim Sistemi
İşlemci
Pil

Ekran

Arama, SMS, SMS’ten e-posta, faks
145 x 78 x 24 mm
262 g
Android Nougat (7.1.2)
8 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625, 2 GHz
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