
Strapabíró,
kijelző nélküli modell

IP68-as
vízálló kivitel

A készülék csak internethozzáféréssel (SIM kártya vagy WiFi)
és az Anico eChat szolgáltatással együtt használható.

Hosszú üzemidő: 
5100 mAh-s 
akkumulátor

Nagy hangerő,
tiszta hangzás

Kényelmes töltés 
dokkoló

töltőtalppal

Robosztus, kézbe illő 
felépítésű

Bluetooth és Wi-Fi 
kompatibilis

Az eChat rendszerű Caltta e600 internetalapú adóvevőre a legtöbb munkahelyen megbízható 
munkatársként számíthatunk. A vízálló (IP68), nagy hangerejű, tiszta hangzású, nagy kapacitású 
akkumulátorral felszerelt (5100 mAh (18,25 Wh)), dokkoló töltővel szállított, robusztus, kényelmesen
kézbe illő felépítésű és egyszerű kezelhetőségű E600 adóvevőt a vállalati felhasználók igényei és
visszajelzései alapján tervezték. 

A kijelző nélküli készülék tökéletesen használható más eChat-rendszerű készülékekből álló flottában is, 
akár 16 beszédcsoportban (csatornán) is tudnak forgalmazni, és természetesen ezeknek a készülékek-
nek a mozgását követhetjük az eChat irányító- és diszpécser szoftver segítségével.



Hálózat:

Frekvencia:

Méret ( Mag×Szél×Mély):

Tömeg

Kijelző

Akkumulátor

Akkumulátor élettartam

Kezelőszervek

Csatlakozófelület

Állapotjelző

Operációs rendszer

Chip-készlet

Memória (RAM+ROM)

Bluetooth

WLAN

Helymeghatározás

Man Down funkció

Hangsegéd

Hangszóró

Maximális hangteljesítmény

Kártyafoglalat

Töltés

Üzemi hőmérséklet-tartomány  

Tárolási hőmérséklet-tartomány  

ESD

Por- és vízállóság

1 db adóvevő készülék

1 db 5100 mAh LI-ION akkumulátor 

1 db dokkoló töltőtalp

1 db hálózati töltő

1 db övcsipesz

1 db csatlakozó zárófedél
a vízállóság biztosításához

-20°C ~ +55°C

-30°C ~ +70°C

IEC 61000-4-2 (level 3) ±6kV (Contact)±8kV (Air)

IP68

Az eChat E600 PoC adóvevő-készülék műszaki paraméterei:

Környezet:

Az eChat E600 PoC adóvevő
doboz tartalma:

A fenti adatok mérésére a vonatkozó szabványok szerint került sor.
A technológiai fejlesztés során bizonyos specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. 

LTE/WCDMA/GSM

LTE TDD: B38/B39/B40/B41 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20

WCDMA: B1/B5/B8

GSM: B3/B8

115.5 × 54.5 × 34.5 mm

kb. 240g

nincs

5100 mAh

Legalább 20h (5-5-90 munkaciklus esetén)

PTT, funkció billentyű × 1, Ki/be kapcsoló gomb, SOS, 

hangerőszabályzó gomb, csatornaváltó gomb

18 pólusú csatlakozó (adat és hang)

Piros / Zöld

Erősen átdolgozott, készülékre szabott Android

Quad A7 processzor

512MB+4GB

BT2.1+EDR/4.0

Wi-Fi 802.11b/g/n, 2.4G

GPS/AGPS

igen

igen

36mm előlapi

2 W

Nano SIM×1, TF×1

Asztali dokkoló töltő


