PNC550
PoC okostelefon Android OS-el
Okostelefon PoC funkcióval
A Hytera PNC550 egy különleges okostelefon,
amit hívásindító (PTT) gombbal láttak el, ezzel
villámgyors PoC (PTT over Cellular) kommunikációt bonyolíthat. A sokoldalú Android okostelefon és a PMR csoportos hívás tulajdonságait
ötvözve hihetetlenül gyors hangalapú kommunikációt és zökken mentes kezelést érhet el.

Alkalmazás és PoC jellemz k
A PoC okostelefon egyik nagy el nye, hogy az
általános és célfeladatokra fejlesztet Android
alkalmazások kezelésére is alkalmas, így számos
feladat ellátására ideális választás.

PTT over Cellular (PoC)
A PNC550 beépített PTT over Cellular (PoC) tudásával
költséghatékony hangkapcsolatot és adatátvitelt
(szolgáltatónként változhat) és szinte korlátlanul
elérhet kapcsolati lehet ségeket tesz elérhet vé
az LTE sebesség (3G/4G) és WiFi mobilhálózatok
sgeítségével. Az elkülönített hívásindító gombnak
(PTT) köszönhet en, szinte azonnali hívásokat
bonyolíthat bárhol, bármikor!

Stabil m ködés terepen is
Az 5" átmér j Gorilla® Glass multi-touch karcálló
kijelz jével a készülék kiemelked strabírással bír.
Terepállóságát tovább er síti, hogy az ejtéstesztek
során az 1,2 méteres magasságot is biztonsággal
túl éli a PNC550. S t a PoC okostelefon közvetlen,
er s megvilágításnál is jól kezelhet . IP68-as besorolással a PNC550 megbízhatóan por- és vízálló
készüléknek tekinthet .

www.hytera-mobilfunk.com

M szaki adatok PNC550
Általános jellemz k

Általános funkciók & frekvencia tartomány

Méretek (H x Sz x M)

156,5 x 76 x 14 mm

Súly (akkumulátorral)

< 250g

LTE

FDD LTE: B1/B5/B7/B8/B20/B26/B27/
B28
TDD LTE: B38/ B39/B40/B41

WCDMA

B1/B3/B5/B8

Operációs rendszer

Android 8.1

Processzor

Qualcomm 1.8 GHz

GSM

850/950/1800/1900 MHz

Memória

RAM: 3 GB
ROM: 32 GB , 64 GB-ig b víthet
Micro SD kártyával

Wi-Fi (WLAN)

2.4 GHz, 802.11 b/g/n

Bluetooth

BT 4.1

Kártyafoglalat

2 x Nano-SIM, 1 x Micro SD

Helymeghatározás

Kijelz

5.0 Gorilla Glass, 1080 x 720,
Kapacitív, Multi-Touch,
Keszty skéz-üzemmód,
Es üzemmód

GPS (AGPS), GLONASS /
BeiDou / Galileo

NFC

Támogatott

Csatalkozók

USB 2.0 (C típus) tölt csatlakozás,
3,5 mm-es audio jack

Környezetállóság

Üzemeltetési feszültség

3,7 V (névleges)

Por- és Vízállóság

IP68

Akkumulátor teljesítmény

4000 mAh (Li-ion)

Ütés- és rezgésvédelem

MIL-STD-810-G

Akkumulátor üzemid

>12 óra (5-5-90 üzemciklus esetén)
a Hytera alkalmazásával használva

Ejtés ellenállás

1,2 m-r l

Adóteljesítmény

1 W (névleges)
2 W (max)

ESD
(elektrosztatikus kisülés)

IEC 61000-4-2 (Level 4)
±8 kV (érintkezés)
±12 kV (leveg ben)

Mikrofon

2 (kétmikrofonos zajsz rés)

M ködési h mérséklet

-20 °C to +60 °C

Fényképez

13 Mpix Auto-Fókusz, 8 Mpix Fix-Fókusz

Tárolási h mérséklet

-30 ºC to +70 ºC

Oldalgombok

1 x PTT (hívásindító), 2 x hanger (+ -),
1 x SOS gomb, 1 x Be/Kikapcsoló

Jelz fények

1 (vörös/sárga/zöld)

Érzékel k

Gyorsulás érzékel , irányt ,
közelségérzékel , fényérzékel

Támogatott hangformátumok

MP3: aacplus, eAAC, AMR-NB,
AMR-WB, G-711, Windows média
audió, (WMA) 9/10 Pro

Támogatott videó- és
képformátumok

H.263, PO, H.264, BP/MP/ HP, MPEG-4,
SP/ASP, DivX, 4x/5x/6x, VP8, VP9,
H.265, MP, JPG, GIF, BMP, PNG, WEbP

Minden technikai információ a vonatkozó szabványok alapján állapította meg a gyártó a gyártás
helyszínén. A folyamatos fejlesztések miatt a változtatás jogát fenntartjuk!

Hytera Mobilfunk GmbH
GPSCOM Kft.
Cím: 1135. Budapest, Frangepán utca 84/B
Telefon: +36 1 336-3040 Fax: +36 1 336-3049
E-Mail: info@gpscom.hu | www.gpscom.hu

A titkosítás választható lehet ség, amelyhez külön beállítási folyamat szükséges;
ami továbbá a német és európai export szabályzat részét képezi.
a Hytera Co. Ltd. hivatalosan regisztrált védjegyei.
ACCESSNET® és kapcsolódó termék a Hytera Mobilfunk GmbH.
levédett védjegye © 2019 Hytera Mobilfunk GmbH. Minden jog fenntartva!
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SGS certi cate DE11/81829313
Hytera Mobilfunk GmbH fentartja a termék kivitelének és m szaki paramétereinek
megváltoztatásához való jogát.Hytera Mobilfunk GmbH az esetleges nyomtatási
hibákért felel séget nem vállal. A fent leírt m szaki adatok külön értesítés nélkül
változthatnak!

