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TERMINAIS DE COMUNICAÇÕES POR SATÉLITE THURAYA
DESCRIÇÃO

N/REF

S/ IVA

C/ IVA*

Thuraya SATSLEEVE +
18036
690,00
848,70
Transforme o seu Smartphone, num telefone por satélite !
O Satsleeve + é uma base/doca adaptadora onde encaixa a maioria dos smartphones.
Cria uma rede WiFi com o Smartphone, não havendo pois mais nenhuma ligação física.
Dado ser uma ligação WiFi, o Smartphone não necessita até de estar colocado na doca, podendo
no caso de uso em interiores, a doca estar numa janela, ou varanda, e smartphone dentro.
Pesa 256gr, tem entrada MicroUSB para carregar bateria e ligação PC (upgrades) , e tomada audio jack 3,5mm
Descarrega-se grátis a aplicação de utilização, da Appstore ou Google Playstore (existe em português).
Para além de chamadas de voz e SMS, permite email e internet de baixa velocidade (Apps social media etc)
Velocidade dos Dados : até 60Kbps em Download, e até 15Kbps em Upload (GmPRS)
Botão de SOS para emergências, configurável com um numero para onde a chamada será feita.
Bateria de 2440mAh, para 3 horas de comunicação no máximo e 9 horas em modo de espera (stand-by) em WiFi.
Inclui: Telefone, bateria, carregador universal de viagem AC (110/220 VAC, 50/60 HZ) e fichas adaptadoras, e cabo USB, e instruções.
18056

1 600,00

1968,00

18035

800,00

984,00

Thuraya XT PRO
1 300,00
Telefone com enorme robustez para uso nos mais agrestes ambientes (IP55/IK05- jato de água, poeiras, à prova de choque) .
Dimensões : 138 x 57 x 27 mm. Peso 222gr. Display a côres de 2,4". Ranhuras para 2 cartões SIM.
Serviços de Voz, SMS, e SMS para email. Sistema de navegação GPS, Glonass, Galileo e Beidou.
Botão de SOS para emergências, configurável com um numero para onde a chamada será feita.
Porta Micro USB, UDC jack para dados, tomada para microauricular (3.5mm). Opções : docas, indoor rep.
Autonomia da bateria (3400mAh) : Máx. 11 horas de comunicação e 100 horas em modo de espera (stand-by)
Dados : até 60Kbps em Download, e até 15Kbps em Upload (GmPRS). 9,6Kbps circuit switched.
Composição : Telefone, bateria, carregador universal de viagem AC (110/220 VAC, 50/60 HZ) ,
fichas adaptadoras, e cabo USB, e instruções. Menus também em português.

1599,00

Thuraya X5 Touch
Thuraya X5-Touch é um telefone por satélite com sistema Android. Este Smartphone com dual SIM,
graças à função Dual Mode pode de utilizar tanto a comunicação terrestre (com SIM GSM) como a
satélite (com SIM satélite) ao mesmo tempo. Desta modo o Thuraya X5 Touch, pode deslocar-se com
grande facilidade dentro e fora da cobertura terrestre.
Ecrã de Full HD de 5,2 ", Dual SIM (satélite/GSM 2/3/4G , função SOS,
Especificação ambiental : IP67 e normativa MIL 810 G/F), o que significa que resiste a choques, água e
poeiras. Também, ao usar um satélite e um cartão SIM GSM, com a função de "sempre ligado", é
possível realizar e receber chamadas simultâneas em ambas as redes.
Dimensões : 145 x 78 x 24 mm. Peso 262gr.
Em telefone por satélite : Serviços de Voz, SMS, e SMS para email. Suporta WiFi e Bluetooth
Sistema de navegação GPS, Glonass, Galileo e Beidou. Autonomia da bateria : Máx. 11 horas de comunicação
Dados : até 60Kbps em Download, e até 15Kbps em Upload (GmPRS). 9,6Kbps circuit switched.
Composição : Telefone, bateria, carregador universal de viagem AC (110/220 VAC, 50/60 HZ) ,
fichas adaptadoras, e cabo USB, carregador de isqueiro 12VDC, e instruções. Menus também em português.

Thuraya XT Lite
Dimensões : 128 x 53 x 27 mm. Peso 212gr.
Serviços de Voz, e SMS.
Autonomia da bateria para 6 horas de comunicação no máximo e 80 horas em modo de espera (stand-by)
Porta Micro USB, UDC jack para dados, tomada para microauricular (3.5mm),
Composição : Telefone, bateria, carregador universal de viagem AC (110/220 VAC, 50/60 HZ) ,
fichas adaptadoras, e cabo USB, e instruções.

TARIFÁRIO PRÉ-PAGO
Cartão pré-pago NOVA, já com 10 unidades de comunicação carregadas. Validade 12 meses. GmPRS (dados)

70,00

86,10

Chamadas são tratadas em incrementos de 60seg, ou incrementos 10KB. Chamadas ou SMS recebidas não consomem (não há pois, Roaming).
Carregamento de 80 unidades . Validade 5 meses. Por PIN a enviar por email.
105,00
129,15
Carregamento de 160 unidades . Validade 1 ano . Por PIN a enviar por email.
210,00
258,30
Carregamento de 500 unidades . Validade 1 ano . Por PIN a enviar por email.
640,00
787,20
Taxa na renovação/recarga
60,00
73,80
Relação do consumo de unidades de comunicação, por cada minuto em diferentes tipo de chamadas
Thuraya a Thuraya : 1 un / Thuraya a redes fixa e móveis em Países da Zona 1 : 1,5un . Dados GmPRS : 5un
SMS : 05un / Thuraya a outros sistemas de satélite : 8 un / Thuraya a rede fixa móvel em países da Zona 2 : 5 un
Thuraya a São Tomé&Príncipe, Ascensão, Ilhas Cook, Diego Garcia, Samoa, Montserrat : 8 un.
Nota : na Zona 1 estão a maioria dos países. Na zona 2 estão países como Timor Leste, Cuba.

