Alcatel OmniMobility

Alcatel Mobile 200 Ex Reflexes
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Alcatel Mobile 200 Ex Reflexes to aparat z rodziny DEC T * zapewniajcy bezpieczne
uytkowanie w obszarach zagroonych wybuchem (wykonanie Ex).

Ergonomicznie zaprojektowany aparat
Mobile 200 Ex Reflexes firmy Alcatel
przypomina telefon komórkowy, jest
łatwy w uyciu, zapewnia wygod
i mona go uywać w niebezpiecznych
rodowiskach przemysłowych.
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Alcatel Mobile 200 Ex Reflexes to
porczny, lekki terminal, który oferuje
dostp do wszystkich atrakcyjnych
dodatkowych usług opartych
na rozwizaniach firmy Alcatel
(takich jak zarzdzanie wieloma
liniami, wybieranie przez nazw itp.).
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Aparat Alcatel Mobile 200 Ex Reflexes
oferuje wyjtkowy interfejs uytkownika
z duym wywietlaczem ułatwiajcym
czytanie tekstów i ogldanie grafik, który
pozwala wywietlać jednoczenie
najczciej uywane funkcje i zarzdzać
wieloma połczeniami. Jedyny w swoim
rodzaju 5-funkcyjny przycisk DriveKey
umoliwia wykonywanie wikszoci
czynnoci, ułatwiajc nawigacj i prac
oraz oszczdzajc czas. Głonik
i złcze do zestawu słuchawkowego
zwikszaj funkcjonalnoć telefonu.

Podwietlany wywietlacz i klawiatura
oraz moliwoć uywania zestawu
słuchawkowego na dwoje uszu
umoliwiaj korzystanie z aparatu Alcatel
Mobile 200 Ex Reflexes take
w głonym i słabo owietlonym otoczeniu.

W celu zapewnienia bezpieczestwa
(wymagania ATEX Ex 2 II G EEx ia II
CT4) aparat jest dostarczany ze
specjalnie zaprojektowanym futerałem

Cyfrowa komunikacja zapewnia doskonał
jakoć dwiku dziki eliminacji zakłóce
oraz umoliwia kodowanie transmisji
w celu zwikszenia bezpieczestwa.
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*DECT: Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (Rozszerzona cyfrowa
komunikacja bezprzewodowa).

ochronnym, wykonanym z materiałów
antywstrzsowych i wyposaonym w filtry
antypyłowe. Podczas uywania aparatu
istnieje ryzyko iskrzenia. W celu
zmniejszenia skutków tego zjawiska naley
zawsze uywać futerału ochronnego.
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ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Specyfikacja techniczna
Wymiary (mm)
Waga (g)
Objtoć (cm3)
Wywietlacz graficzny 96 x 48 pikseli
Głonik
Wieloliniowoć
Wybieranie przez nazw
Złcze do zestawu słuchawkowego
Podwietlana klawiatura i wywietlacz
Kolor
Stosowanie w obszarach zagroonych wybuchem
Zaczep na pasek (na futerale)
Oprogramowanie
Radio
Czstotliwoć
Dodatkowe funkcje oferowane przez firm Alcatel
Baterie
Pakiet baterii
Czas rozmów/gotowoci (godz.)
Czas ładowania
Bateria zapasowa (min)
Bateria w telefonie (min)
Ładowarka
Podwójna ładowarka biurkowa
Futerały ochronne
Futerał „Integral industrial” z obrotowym zaczepem
Zestawy słuchawkowe (akcesoria)
Express
Profile
Dwikoszczelny
1
2
3
4

126 x 50 x 21
110
112
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Aluminium
Tak1
Tak

Ergonomicznoć:
informacje dotyczce funkcji

Duy wywietlacz graficzny:
menu podrczne

Technologia DECT/GAP2
1,88/1,9 GHz
Tak
litowo-jonowy
15/160

Jedyny w swoim rodzaju przycisk
DriveKey ™

150
150
Tak3
Tak4

Wbudowany głonik

Tak
Tak
Tak

EN 50014; EN 50020; ATEX Ex 2 II G EEx ia II CT4.
Generic Access Profile (Profil ogólnego dostpu).
Bateri naley ładować poza obszarami o podwyszonym zagroeniu wybuchem.
Telefon naley obowizkowo uywać z futerałem ochronnym (z kadym terminalem Mobile 200 Ex Reflexes
jest dostarczany futerał „Integral industrial”).
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firmy Alcatel

Złcze do zestawu
słuchawkowego

Futerał ochronny i ładowarka
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www.alcatel.com

Alcatel Mobile 200 Ex Reflexes™
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