روّاد االتصاالت الفضائية

التركيبة المثلى
يوفر هاتف  IsatPhone Proكل ما تحتاج إليه بالفعل في أي هاتف فضائي.
يعد هذا أول هاتف محمول بتغطية عالمية من  - Inmarsatتم تصميمه
خصيصا ألكثر شبكة اتصاالت فضائية يُعتمد عليها في العالم .بنوعية الصوت
ً
الواضحة التي تتوقعها من الشركة الرائدة في مجال االتصاالت الفضائية.
تم تصميم الهاتف للعمل تحت أي ظرف تقريبًا – العواصف الممطرة أو العواصف الترابية أو
درجات الحرارة شديدة االرتفاع أو االنخفاض أو الرطوبة االستوائية أو الضباب المتجمد .ال تقلق
بشأن عمر البطارية عندما تكون على مسافة بعيدة ألنها البطارية األطول عم ًرا في السوق .كما
أننا ندرك تمامًا أن الهواتف الفضائية يجب أال تكون معقدة .جربه بنفسك لتعرف كم هو سهل
االستخدام.
مع  IsatPhone Proأصبحت اآلن فرصة االختيار حقيقية.

تغطية عالمية
جهاز متين
صوت عالي الجودة
اتصال شبكة يعتمد عليه
بطارية طويلة األمد
سهولة االستخدام

تقدمها إحدى الشركات الرائدة عالمياً في
توفير خدمات االتصاالت المتنقلة عبر األقمار
االصطناعية

العناوين الرئيسية
الخدمات األساسية :خدمة هاتف عبر األقمار االصطناعية ،بريد

صوتي ،رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني ،بيانات مواقع GPS

أطول عمر للبطارية :زمن تحدث حتى  8ساعات وزمن استعداد حتى
 100ساعة
أكثر األجهزة متانة :يعمل في درجة حرارة تتراوح من  20-إلى 55+
درجة مئوية؛ مقاوم للغبار والرذاذ والصدمات ()IP54؛ قدرة على
تحمل رطوبة نسبتها تتراوح من  0إلى  95بالمائة
الهاتف الفضائي المحمول بتغطية عالمية الوحيد الذي يدعم تقنية البلوتوث :ضع
الهاتف على جانبه ،مما يوفر للهوائي حرية التحرك الكاملة ،الستخدام
التحدث الحر بسهولة
سهولة االستخدام :واجهة استخدام بديهية بنمط GSM؛ شاشة ملونة
واضحة الرؤية؛ لوحة مفاتيح أكبر لسهولة االتصال عند ارتداء
القفازات
اتصال شبكة يُعتمد عليه :يعمل عبر األقمار االصطناعية العالمية
الثابتة المواقع التي سيتم تشغيلها في عشرينات القرن الواحد
والعشرين ،األمر الذي يقلل إلى حد كبير من إمكانية حدوث انقطاع
مفاجئ للمكالمات
القيمة المثلى :سماعة هاتف وملحقات وأسعار مكالمات مباشرة عالية
التنافسية

التفاصيل
التغطية

الخصائص الفعلية
األبعاد

 I-4آسيا والمحيط
الهادئ

 I-4أوروبا والشرق
األوسط وأفريقيا

 I-4األمريكتين

تصور هذه الخريطة توقعات التغطية من  ،Inmarsatولكنها ال تمثل أي ضمان
للخدمة .قد يتطلب نطاق توفر الخدمة على حدود مناطق التغطية إلى مزيد من
التوجيه للهوائي نحو اتجاه القمر االصطناعي.

هاتف  IsatPhone Proيعمل عبر األقمار
االصطناعية  Inmarsat-4في جميع أنحاء العالم.

الطول 170 :مم
العرض 54 :مم
العمق 39 :مم

الوزن

 279غم – مشتمال البطارية

الشاشة

شاشة ملونة جيدة الرؤية

الواجهات

 USBصغير
مقبس صوتي
منفذ الهوائي
بلوتوث 2.0

مقاومة دخول الماء
والغبار

IP54

نطاق التشغيل

 20-إلى  55+درجة مئوية

نطاق التخزين

 20-إلى  70+درجة مئوية (مع البطارية)

نطاق الشحن

 0إلى  45درجة مئوية

نسبة تحمل الرطوبة

 0إلى  95بالمائة

البطارية
النوع

ليثيوم أيون 3,7 ،فولت

زمن التحدث

حتى  8ساعات

زمن االستعداد

حتى  100ساعة

الخدمات

الخدمات

خدمة الهاتف عبر
القمر االصطناعي

ترميز صوتي  2,4كيلو بت/ثانية
خيار مكبر صوت الهاتف

البريد الصوتي

االتصال السريع 1

الخدمات الصوتية
اإلضافية

سجل المكالمات
معرف المتصل
انتظار المكالمة
تحويل المكالمة
تعليق المكالمة
اتصال مؤتمر
حظر المكالمات
االتصال السريع
االتصال بأرقام ثابتة

نص إلى نص

 160حرف التيني  /نحو  74حرف غير التيني
حتى  10تسلسالت
نص عادي ونص تنبؤي

نص إلى بريد
إلكتروني

 160حرف التيني  /نحو  74حرف غير التيني
حتى  10تسلسالت
البريد اإللكتروني الوارد –  160حرف التيني
 /نحو  74حرف غير التيني

إرسال رسالة ويب

الميزات

التقويم
المنبه
الحاسبة
مؤقت التنبيه – تنبيه أثناء المكالمة
كتم صوت الميكروفون

مطابقة قائمة االتصال

مع ( MS Outlook 2007كمبيوتر شخصي)
التوافق مع نظام التشغيلWindows XP Pro :
 SP3وWindows Vista SP1

اللغات المدعومة

األسبانية ،اإلنجليزية ،البرتغالية ،الروسية،
الصينية ،العربية ،الفرنسية ،اليابانية

األمان

على مستوى لوحة المفاتيح والهاتف وبطاقة
 SIMوالشبكة

الملحقات
الملحقات المرفقة

البطارية
الشواحن:
•شاحن تيار متردد رئيسي عالمي ( 4مهايئات
توصيل)
• شاحن سيارة –  30-10فولت
• شاحن كمبيوتر – كابل  USBصغير
سماعة رأس سلكية بميزة التحدث الحر
شريط معصم
دليل البدء السريع ( 8لغات)
وثائق الضمان
قرص الدعم

الملحقات األخرى

حقيبة حمل
وحدات إرساء
سماعة رأس بتقنية البلوتوث
شاحن شمسي

مجا ًنا من

إلى IsatPhone Pro

www.message.inmarsat.com

بيانات موقع GPS

عرض الموقع
إرسال كرسالة نصية/بريد إلكتروني

البيانات

حتى  20كيلوبت  /ثانيه

طريقة الشراء
يتوفر هاتف  IsatPhone Proمن خالل شركاء توزيع
( )distribution partnersومزودي خدمة
( )service providersمميزين تابعين لشركة
 .Inmarsatتفضل بزيارة موقع الويب للبحث عن
الشريك المناسب لك.

inmarsat.com/isatphone
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