
Încărcare convenabilă cu 
suportul de încărcare cu 

andocare

Model robust,
fără afișaj

Dispozitivul poate fi utilizat  doar cu acces la internet (cartelă SIM sau WiFi)
și serviciul Anico eChat.

Durată lungă de
viață a bateriei:

baterie de 5100 mAh

Volum ridicat,
sunet clar

Compatibil
Bluetooth și Wi-Fi 

Design robust,
la îndemână

Standard IP68-rezistent 
la picături,

stropi de apă

Transceiverul eChat Caltta e600 bazat pe internet este un coleg de încredere în majoritatea locurilor de 
muncă. Rezistent la apă (IP68), cu un volum ridicat, sunet clar, o baterie de mare capacitate (5100 mAh 
(18,25 Wh)), furnizat cu un încărcător de andocare, transceiverul E600 este robust, confortabil de ținut în 
mână și ușor de utilizat, proiectat ținând cont de nevoile și feedback-ul utilizatorilor din mediul de afaceri.  

Dispozitivul fără afișaj este, de asemenea, perfect pentru a fi utilizat cu o flotă de alte dispozitive compa-
tibile eChat, poate fi distribuit în până la 16 grupuri de vorbire (canale) și, bineînțeles, mișcarea acestor 
dispozitive poate fi urmărită cu ajutorul software-ului de gestionare și dispecerizare eChat.



Rețea

Benzi frecvență

Dimensiuni (H * L* A) 

Greutate

Afișaj

Baterie

Durata bateriei

Butoane comandă

Interfață

Status

SO

Chip-set

Memorie (RAM+ROM)

Bluetooth

WLAN

Localizare

Funcție Man Down 

Comandă vocală

Difuzor

Putere voce

Cartelă SIM

Încărcător

Temperatura de funcționare

Temperatură depozitare

ESD

Rezistență la apă și șocuri

1 buc. stație

1buc. acumulator 5100 mAh LI-ION  

1 buc încărcător andocare birou

1 buc. încărcător de rețea

1 buc. clemă centură

1 buc. capac de conectare pentru
a asigura rezistența la apă

-20°C ~ +55°C

30°C ~ +70°C

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

IP68

Parametri tehnici ai dispozitivului POCeChat E600:

DATE MEDIU:

Cutia stației POC eChat E600 :

Datele de mai sus au fost măsurate în conformitate cu standardele relevante.
În cursul dezvoltării tehnologice, anumite specificații pot suferi modificări fără notificare prealabilă.

LTE/WCDMA/GSM

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

WCDMA B1/B5/B8

GSM B3/B8

100×54.5×37.5mm

kb. 240g

nu

5100 mAh

Cel puțin 20h (5-5-90 ciclu muncă)

PTT, buton funcții × 1, buton on/off , SOS, volum, 

schimbător canale

18 pini (date și voce)

roșu/ verde

Android 

Quad A7 

512MB+4GB

BT2.1+EDR/4.0

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

GPS/AGPS

da

da

36mm față

2 W

Nano SIM×1, TF×1

Încărcător andocare birou


