
Compatibil cu software-ul
eChat dispatcher

(disponibil separat)

Proiectat pentru
uz industrial:

rezistență
la apă și praf IP54,
rezistență la șocuri

Transmițătorul poate fi utilizat numai cu acces la internet
și abonament la serviciul Anico eChat.

Baterie de mare
capacitate de

5100 mAh

Accesorii tradiționale
și Bluetooth

Desktop, încărcător de 
andocare (accesoriu 

standard furnizat
împreună cu radioul)

Taste / Butoane: PTT,
2 taste funcționale comu-

tator ON / OFF, buton SOS, 
buton multifuncțional

Ecran LCD color
de 2.4 ”cu contrast ridicat; 

ușor de citit chiar
și în aer liber

Transceiverul  eChat e360 este proiectat pentru a fi alegerea ideală in majoritatea industriilor: dimensiu-
nea și aderența sa solidă, ecranul LCD color mare, bateria de mare capacitate și nivelul de volum sonor 
ușor de auzit sunt caracteristici necesare pentru o mare varietate de locuri de muncă.  

Protecția IP54 a transmițătorului îl face utilizabil în medii industriale și umede. Sistemul de meniu este 
disponibil în mai multe limbi, iar navigarea pe ecranul LCD cu contrast ridicat este foarte ușoară folosind 
butonul multifuncțional tactil din partea superioară a dispozitivului. Bateriile de mare capacitate,
de 5100 mAh, încărcătorul de andocare pentru desktop asigură că puterea va dura schimburi lungi și, 
în cazul în care acest lucru nu este încă suficient, transmițătorul poate fi încărcat și de la încărcătoarele 
standard USB de tip C.*  

* Încărcător USB și Cablul de încărcare de tip C sunt disponibile ca accesorii opționale.



Retea:

Benzi de frecvență:

Dimensiuni ( H×W×D)

Greutate

Display

Butoane

Acumulator

Interfata

Sistem de operare

Chipset

Memorie RAM+ROM)

WLAN

Bluetooth

Pozitionare

Difuzoare

Slot cartela SIM

Incarcare

Temperatura de operare

Temperatura de depozitare 

ESD

Rezistent la praf și apă

-20°C ~ +55°C

-30°C ~ +70°C

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

IP54

Specificații tehnice ale Transmițător eChat e360 PoC:

Mediu:

Public  LTE/WCDMA

LTE: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28

WCDMA: B1/4/B5/B8

115.5 × 54.5 × 34.5 mm

ccas. 250g (cu antenă și baterie)

LCD color de 2,4 inch, 240 × 320

PTT, Function × 2, On / Off, SOS, buton multifuncțional

18.87Wh(5100mAh,3.7V)

Tipul C (Date / Audio / Încărcare)

Android personalizabil

Procesor Quad A7

512MB + 4GB

Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4G

BT2.1/4.0

GPS/Glonass

Difuzor frontal de 36 mm

NANO SIM×1

Încărcător de birou / USB de tip C (opțional)


