CELULAR DE MESA QUADRIBAND GSM • EPFS12

Sua vida sem distâncias!
O novo Celular de Mesa GSM Quadriband EPFS12 chegou para atender as regiões mais distantes do país, onde a qualidade de sinal dos
telefones celulares é prejudicada. Ele tem a melhor tecnologia do mercado em telefonia celular de longa distância. Além de ser o único
com a função Instala Fácil é Dual Chip, desbloqueado, compatível com todas as operadoras, tem antena destacável de alto ganho,
conector TNC para antena externa, Viva-voz, envia e recebe SMS* e muito mais.

Diferenciais:
INSTALA FÁCIL

DUAL CHIP

CONECTOR TNC

Encontra e indica
rapidamente a torre
mais próxima .

Pronto para duas
operadoras. Instalação
simples e rápida.

Compatível com a
antena destacável e
as antenas externas.

Aplicações:
• Fazendas, sítios, chácaras ou locais com sinal celular fraco • Locais com dificuldades para instalação de linha por fiação convencional
• Quiosques e estabelecimentos comerciais fixos ou móveis • Food trucks, carrinhos e outros veículos de serviços móveis • Instalação
de linha telefônica em eventos temporários • Apenas como celular fixo comum ou simplesmente para aproveitar os benefícios do
serviço de duas operadoras.

Características:
•Função Instala Fácil (facilita o apontamento da antena)
•Rádio FM
•Relógio, Alarme e Calculadora
•Dual Chip*
•Armazena até 200 mensagens de texto (SMS)
•Armazena 500 contatos no aparelho (além do SIM Card)
•Armazena histórico de mensagens, ligações e ringtones
predefinidos
•Idiomas: Português, espanhol e inglês
•Supressão de Eco e cancelamento de Ruído
•Viva-Voz
•Operação como modem GPRS via porta USB
•Adaptador AC/DC mais resistente à descarga elétrica
•Bateria de íon de lítio de alta capacidade*
•Conector TNC para conexão de antena externa
•Discagem rápida
•Bloqueio de teclado por senha
•Ajuste de volume de voz do monofone
•Mensagens pré-definidas e muito mais
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Ícones:

CELULAR DE MESA QUADRIBAND GSM • EPFS11
Visão geral:

Componentes funcionais:
01. Celular de mesa
02. Gancho
03. Falante-Viva-Voz/Campainha
04. Display
05. Antena destacável (TNC)
06. Tecla de Contexto Esquerda
07. Tecla de Contexto Direita
08. Tecla de discagem SIM 1
09. Tecla de discagem SIM 2
10. Tecla OK
11. Teclas direcionais
12. Teclado Alfanumérico
13. Liga/Desliga
14. Rediscagem
15. Contatos
16. Rádio FM
17. Discagem de número favorito
18. Mudo
19. Viva Voz
20. Cabo do monofone
21. Monofone

Conexões:
A. Conexão da antena TNC
B. Conexão da fonte DC e Conexão do
cabo de Dados (Mini USB/Modem USB)
C. Conexão do cabo do monofone
(RJ11)

ATENÇÃO: Ao instalar apenas
um Chip, utilize o Slot 1

Componentes de embalagem:
1 Celular de Mesa
1 Monofone
1 Antena destacável
1 Cabo espiral
1 Fonte bivolt 100 ~ 240 VAC
1 Bateria recarregável
2 Adaptadores (1 Nano e 1 Micro)
1 Manual do usuário

O SIM card só deve ser inserido ou
retirado com o aparelho desligado.

Dados de logística:
EMBALAGEM UNITÁRIA:
Dimensional: 253 x 200 x 62 mm
Peso: 862g

EAN 13: 7898348530609
EAN 14: 07898348530609

EMBALAGEM COLETIVA:
Com 10 unidades
Dimensional: 514 x 328 x 220mm
Peso bruto: 9,3kg
Peso líquido: 8,6kg

Informações complementares:
ATENÇÃO:
• Para algumas funções consulte sua operadora para verificar disponibilidade de serviços.
• Chip (SIM Card), cabo USB e antena externa não estão inclusos.
• Duração da bateria em stand by pode variar de acordo com fatores como nível de sinal e temperatura ambiente, entre outros (esta duração
é referente a uma instalação típica).
• Fatores de sinal e sensibilidade relativos a aparelhos de celular comuns, em condições típicas de uso.
• Alcance de 35 km quando instalado em condições ideais, dependendo da antena externa, do cabo e seu comprimento, do relevo da região,
frequência da torre dentre outros fatores.
• RF Seguro - Usuário de celular de mesa está menos sujeito à radiação por não usar o aparelho junto ao rosto.
• Este aparelho opera em tecnologia 2G (GSM).

LINKS:

Site Elsys
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