Fiável
Robusto e,
como um telemóvel...
O IsatPhone 2 é um telefone por satélite portátil, robusto e
fiável, que foi concebido para operar mesmo nos ambientes
mais adversos, de calor escaldante ou ambientes gelados, ou
tempestades de areia etc.
Tem uma bateria que dá até 8 horas de conversação em
contínuo e até 160 horas em espera.
Juntos, o desenho e as capacidades do IsatPhone 2 - incluindo
as funcionalidades de segurança – fazem dele uma forte
ferramenta para os mais exigentes utilizadores em
diversos sectores de atividade.
As vantagens do iSatPhone 2:
▪Conetividade fiável, mantendo as ligações mesmo em
situações difíceis
▪Alta qualidade de audio
▪Mensagens de SMS, voicemail, e e-mail via software
especial de apoio
▪Capacidade prolongada da bateria
▪Botão de emergência - envia dados de localização GPS
▪Bluetooth para utilização mãos-livres
Alertas de chamada a entrar mesmo com antena recolhida
▪Aparelho ergonómico e robusto
Prontidão
▪Registo rápido em rede. Menos de 45 segundos
▪Bateria para 8 horas de conversação e até 160 horas em espera
Fiabilidade ímpar
▪Opera sobre os satélites I-4 da Inmarsat, geoestacionários,
de cobertura global, excepto pólos.
Robusto
▪Opera de -20°C a +55°C
▪Resistente a poeira, salpicos e ao choque (IP65, IK04)
▪Tolerância à humidade de 0% a 95%
▪Ecrã de alta visibilidade, resistente e legível sob luz solar intensa
▪Dimensões: 169x52x29 mm (sem antena)
Com antena, largura é 75mm)
▪Peso: 318g com a bateria

Fornecido com:
Telefone; Bateria; Carregador e 4 adaptadores internacionais; Carregador de viatura - 10-30 volts; Cabo
Micro Auriculares mãos-livres; Guia para início rápido (8 línguas); Garantia 2 anos; cabo micro USB;
Suporte para cinto e Bolsa de Transporte.

Telefone por Satélite, portátil, com pack especial com 66 minutos e cartão SIM
desbloqueado

P.V.P.1.230 €

TARIFÁRIO PARA SERVIÇO INMARSAT
Usa-se um cartão SIM, geral do serviço Inmarsat iSatPHONE (GSPS),sendo que nele se carrega um cupão
(voucher) electrónico que contem o número de unidades adquiridas, para as comunicações que se
pretende ter. A validade de cada carregamento está abaixo indicada. Neste sistema não há mensalidades
nem taxa de activação. Mas, uma vez que a unidade de medida base, é a "unidade", e não qualquer tipo
de minuto de comunicação, é necessário referenciar a um padrão : Como referência base, neste
serviço, UM minuto de comunicação para a rede fixa em qualquer parte do mundo, corresponde a 1,5
unidades. Assim, no sistema prépago, um minuto para rede fixa/móvel tem o preço de 1,82€+IVA, não
havendo mensalidade. O consumo de unidades em função de outros tipos de "minuto de conversação"
podem ser vistos na tabela II em baixo. Saldo não consumido na validade é perdido.
Carregamentos no Cartão Pré-pago:
100 UN
250 UN
500 UN
30 Dias

Dá para 66 min de voz para redes ﬁxas, móveis e outros iSatPhone Pro. Validade : 90 dias
Dá para 166 min de voz para redes ﬁxas, móveis e outros iSatPhone Pro. Validade : 180 dias
Dá para 333 min de voz para redes ﬁxas, móveis e outros iSatPhone Pro. Validade : 1 ano
Extensão de 30 dias para a não perca de saldos constantes nos cartões.

148,00 €
364,08 €
725,70 €
73,80 €

(Todos os preços indicados incluem IVA)
Tabela I
(Preços de cada ?po de chamada nos Pós-pagos)

Tabela II
(Pré-pago: unidades consumidas por ?po de chamada)
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