PNC370
Push-To-Talk over Cellular
y Duży zasięg w oparciu o sieci 3G/4G/WiFi
y Ekonomiczny
y Mały, wytrzymały i prosty w użyciu

www.hytera.pl

cPrzycisk Push-To-Talkd Regulacja głośnoście Wbudowany GPSf Ekran 2,0" TFTg Przycisk nawigacji
h Wysokiej jakości głośniki Wejście jackj Port USB 2.0k Wbudowany moduł Bluetoothl Latarka LED

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
Standard PTT over 3G/4G/WiFi umożliwia natychmiastową komunikację na dużym obszarze,
zapewniając łączność na poziomie ogólnokrajowym lub nawet międzynarodowym.
Właściwy wybór dla organizacji pragnących zwiększenia wydajności i poprawy sprawności.
Duży obszar zasięgu przy wykorzystaniu sieci
komórkowych
Zwiększ możliwości komunikacji pomiędzy pracownikami dzięki
objęciu zasięgiem mobilnej sieci 3G/4G obsługiwanej przez kartę
Micro-SIM.

Uniwersalna łączność głosowa z dobrą jakością
dźwięku
Podwójne tłumienie szumów mikrofonu gwarantuje dobrą jakość
dźwięku połączeń indywidualnych, grupowych oraz alarmowych.

Dostępność w czasie rzeczywistym
Sprawdzaj status kontaktów w czasie rzeczywistym (online
lub offline) i tym samym uzyskuj jasne informacje o dostępności
członków zespołu.

Lokalizacja GPS oraz zegar czasu rzeczywistego
Wbudowany moduł GPS umożliwia ustalanie lokalizacji w terenie
oraz wydawanie dyspozycji, oferuje również funkcję zegara czasu
rzeczywistego (RTC) umożliwiającą wyświetlanie historii rozmów.

Latarka LED
Obsługiwana za pomocą jednego przycisku, poręczna latarka
LED stanowi wygodne w użyciu źródło światła.

Preinstalowane aplikacje
Preinstalowane aplikacje dla systemu Android zapewniają
wygodne w użyciu usługi w standardzie PoC. Hytera
oferuje również możliwość wyposażenia radiotelefonu
w otwarty interfejs API dla oprogramowania pochodzącego
od dostawców zewnętrznych oraz prac związanych z jego
dostosowaniem do potrzeb odbiorcy.

Funkcje uzupełniające
Aplikacja PoC zainstalowana na terminalu może zostać
zdalnie wyciszona lub przywrócona przez dyspozytora.

Długi czas pracy na akumulatorze
Akumulator o wyjątkowo dużej pojemności umożliwia
długi czas pracy, a port Micro-USB dodatkowo ułatwia jego
ładowanie.

Niezawodny i trwały

Wbudowany moduł Bluetooth
Wbudowany moduł Bluetooth obsługuje bezprzewodowe
połączenia z kompatybilnymi akcesoriami audio, dzięki czemu
uzyskujemy funkcjonalność zestawu głośnomówiącego.

Radiotelefon PNC370 spełnia wymogi normy MIL-STD-810
oraz stopnia ochrony IP54, dzięki czemu sprawdzi się nawet
w trudnych warunkach pracy.

Wbudowany moduł Wi-Fi
Urządzenie umożliwia łączenie się z sieciami Wi-Fi, zapewniając
niezawodną komunikację, zwłaszcza w pomieszczeniach,
tym samym ograniczając koszty transmisji danych.
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ARCHITEKTURA SYSTEMU
Firma Hytera oferuje kompletne rozwiązanie PoC obejmujące platformę zarządzania, platformę
dyspozytorską, serwer, aplikacje PoC oraz terminale.
y Szybkie i elastyczne wdrożenie
y Stabilny i niezawodny system

y Niższe koszty inwestycji i eksploatacji
y Kompleksowa obsługa posprzedażowa

Platforma zarządzania

Serwer
WiFi

Platforma
dyspozytorska

Terminal PoC

PLATFORMA ZARZĄDZANIA
Internetowa platforma zarządzania nadaje uprawnienia poszczególnym klientom, oferując sprawne
zarządzanie kontami, rozliczeniami oraz terminalami.
y Ustrukturyzowane zarządzanie uprawnieniami
y Usługa rozliczeń i doładowania

y Monitorowanie ruchu oraz raportowanie wykorzystania
y Zdalna aktualizacja firmware

PLATFORMA DYSPOZYTORSKA
Wbudowany moduł GPS radiotelefonu PNC370 umożliwia lokalizowanie użytkowników w czasie rzeczywistym
na mapie online, wspieranie dyspozytorów w szybkim i skutecznym reagowaniu na wydarzenia, zdalne sterowanie
terminalami a także natychmiastową i skuteczną komunikację.
y Zarządzanie użytkownikami i grupami rozmówców
y Obsługa dyspozytorska i nagrywanie połączeń głosowych

y Status i historia kontaktów
y Śledzenie lokalizacji GPS oraz rozmowy na mapie

DANE TECHNICZNE
Standardy i częstotliwości
LTE

FDD LTE: B1/3/5/7/8

WCDMA

B1

WLAN

2,4 GHz, 802,11 b/g/n

Bluetooth

BT 4,1

System lokalizacji

GPS/BDS/GLONASS

Urządzenie nadawczo-odbiorcze
Moc wyjściowa audio

1 W (znamionowa) (maks: 2 W)

Mikrofon

Podwójne tłumienie
szumów mikrofonu

Ogólne dane techniczne

Parametry środowiskowe

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

121 x 55,5 x 24 mm

Pyłoszczelny i wodoodporny

Ciężar (z akumulatorem)

185 g (z akumulatorem)

Wstrząsy i wibracje

Norma MIL-STD-810 G

System operacyjny

Android 5.1

Odporność na upadek

1,2 m

Procesor

MSM8909, Quad-core, 1,1 GHz

Pamięć
Karta SIM
Wyświetlacz

RAM: 512 M

Stopień ochrony IP54

IEC 61000-4-2
ESD

±8 kV (styk)

ROM: 4 GB

±12 kV (powietrze)

MICRO SIM (12 x 15 mm)

Temperatura robocza

od -20°C do +60°C

2,0” 320 x 240

Temperatura przechowywania

od -30°C do +70°C

TFT/niedotykowy
Micro-USB 2.0

Porty

Audio jack 2,5 mm
Złącze dla stacji dokującej

Napięcie robocze

3,6 V (znamionowe)

Akumulator

3100 mAh (litowo-jonowy)

Czas pracy na akumulatorze

≥18 h (cykl roboczy 5-5-90)

STANDARDOWE AKCESORIA

BL3101 – akumulator
litowo-jonowy

Zasilacz

RO01 – smycz

BC08 – klips do paska

OPCJONALNE AKCESORIA

EHS16 – słuchawka
douszna z uchwytem C

MCL23 – multi ładowarka
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