
Ușor de utilizat: 
afișaj LCD, butoane, 
meniu în mai multe 

limbi

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.

Durată lungă de 
viață a bateriei: 

baterie de 4000 mAh

Compatibilitate
Bluetooth și Wi-Fi

Accesorii tradiționale 
și Bluetooth

Dimensiuni mici și 
ușoare

Sunet puternic, 
excelent

Transmițătoarele eChat PoC folosesc internetul pentru a se conecta la un server eChat central adminis-
trat de compania noastră. Acest lucru asigură un domeniu de comunicare practic infinit chiar și peste 
granițe, fără a fi nevoie să instalați propriile stații de repetare și să plătiți taxe de licență.

Dimensiunile compacte și prețul accesibil fac ca transmițătoarele eChat e350 să iasă în evidență din 
concurență în categoria lor de radiouri PoC. Rezistența la apă și praf IP54 îl face ideal pentru utilizare în 
medii industriale și umede.
Nu există butoane confuze pe panoul principal, cu toate acestea, un afișaj LCD îngust și clar lizibil 
facilitează navigarea în meniuri pentru orice utilizator. Bateria de mare capacitate este o garanție că 
radioul va rezista chiar și în zilele lungi de lucru.



Network:

Frequency:

Size:

Weight:

Display:

Keyboard:

Battery:

Interface:

Protection:

OS: 

Language of Menu: 

Processor: 

Memory (RAM3ROM):

Card slot:

WLAN:

Location:

Military standard:

1 pc. eChat PoC transceiver

1 pc. 4000 mAh battery

1 pc. EU adapter

1 pc. USB adapter

1 pc. belt clip

Parametrii transmițătorului eChat E350 PoC:

IP eChat E350 PoC conținut pachet:

LTE / WCDMA / GSM

TDD: B38 / B39 / B40 / B41
FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28

WCDMA: B1 / B8

GSM: B3 / B8

88 × 54,5 × 29,8 mm (Without Antenna)

ca. 200g (With Antenna and Battery)

1 inch LCD, 128 × 48

PTT, Fn, Power, SOS, Knob

14,8 Wh, 4000 mAh, 3,7 V

Type - C USB (USB 2.0 / Headphone)

IP54

Deeply Customized OS Based On Android 7.0  

Multilingual

Quad A53 

512 MB + 4 GB

1 micro SIM

802.11 b/g/n, 2,4 GHz

GPS / AGPS

MIL-STD-810 G


