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Kluczowe cechy i zalety produktu

- Globalny zasięg usługi PTT
Użytkownicy mogą korzystać z usługi PTT na całym świecie za pośrednictwem 
operatora sieci publicznej: 2G / 3G / 4G.

- Transmisja 4G / 3G / GSM (GPRS) / WIFI
Zapewnia elastyczność korzystania z usługi PTT niezależnie od panujących warunków 
pracy.

- NFC (Opcjonalnie) / Bluetooth
Wbudowane moduły NFC oraz Bluetooth zwiększają możliwości funkcjonalne 
urządzenia (na przykład wykorzystanie w systemach patrolowych).

- Dokładne pozycjonowanie urządzenia za pomocą A-GPS
Wspomagany GPS zapewnia precyzyjne pozycjonowanie urządzenia przy użyciu 
danych TTFF (time-to-first-fix) dostarczanych przez sieć komórkową. Usługa A-GPS 
zapewnia dokładną lokalizację urządzenia w zabudowanych terenach miejskich, gdzie 
sygnał satelitarny GPS może zawodzić.

- Elastyczność połączeń i programowania OTA (over the air)
Urządzenia zapewniają dwukierunkowe usługi głosowe, takie jak połączenia 
indywidualne oraz grupowe, powiadomienia o połączeniach przychodzących i postępie 
połączeń wychodzących, komunikaty głosowe dla sieci komórkowej oraz  WIFI, a także 
3 przyciski dotykowe Pre-Programmable lub OTA Programmable służące do wysyłania  
wiadomości tekstowych lub wyboru grup operacyjnych.

Realizacja usługi 
PTT bez ograniczeń 
terytorialnych przy 
wykorzostaniu sieci  
4G/3G/WIFI 

Ekonomiczne i pro-
fesjonalne usługi 
trunkingowe

Łatwość wdrażania 
oraz rozbudowy sieci

Duży zasięg przy nis-
kim limicie pojemności

Stopień ochrony IP54

Terminal DGT PTT Connect 
Radiotelefon PoC 
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Akcesoria standardowe 

Akcesoria (opcja)

Specyfikacja techniczna

- Łatwość obsługi 
Urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby wyglądały i działały jak tradycyjny 
dwukierunkowy radiotelefon. Wyposażone są w standardowy lub opcjonalny mikrofon 
z klawiaturą Fist zapewniają niezawodność oraz łatwość w obsłudze.

- Zaawansowana usługi sygnalizacyjne
Urządzenie obsługuje funkcje radio kill / stun /revive oraz roaming w celu zwiększenia 
elastyczności zarzadzania.

- Duże możliwości zastosowania
Wi-Fi oraz Bluetooth pozwalają rozszerzyć standardową funkcjonalność terminala,  
a w połączeniu z API można również opracować dedykowaną aplikację zapewniającą  
realizację specyficznych wymagań w biznesie.

Typ transmisji, pasmo częstotliwości GSM B2/B3/B5/B8  WCDMA B1/B2/B5/B8 lub
GSM/GPRS: B2/B3/B5/B8
WCDMA/HSPA: B1/B2/B5/B8
FDD-LTE :B1/B3/B5/B7/B8/B20
TDD-LTE: B38/B40/B4 lub
GSM/GPRS/EDGE:B3/B8 WCDMA:B1/B5/B8
FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B28
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 lub
GSM/GPRS:B2/B5 WCDMA/HSPA:B1/B2/B4/B5
FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28a 
WIFI: 2.4GHz lub 2.4GHz/5GHz

Temperatura pracy -20°C~ +50°C

Temperatura przechowywania -40°C~ + 80°C

Zasilanie DC 3.7V

Bateria 3600mAh Li-ion/ 5200mAh Li-ion (opcjonalnie)

Gabaryty (wysokość x szerokość x grubość) 115mm*54mm*30mm

Waga (w tym bateria i antena) 330g

Wyświetlacz T65:N/A T60: 160*128 pikseli,  
monochromatyczny ekran LCD

Pyłoodporny i wodoodporny IP54

System operacyjny Oparty na systemie Android 6.0 lub 7.0

Nadajnik

Moc wyjściowa RF 2G:30dBm ±2dB
3G: 24dBm +1/-3dB
4G:23dBm +1/-3dB

Stabilność częstotliwości ±0.1 ppm

Zniekształcenie dźwięku 5% (typowo)

Odbiornik

Stabilność częstotliwości ±0.1 ppm

Czułość 2G BER < 0.001 gdy  Îor = -106.7( 108)dBm
3G: BER < 0.001 gdy  Îor =106.7(-108)dBm
4G:BER < 0.001 gdy Îor = -98(-100)dBm

Znamionowa moc audio 1W

Znamionowe zniekształcenie dźwięku 5% (typowo)

   Adapter                       Bateria                       Antena                       Zaczep

   KBC-W65    Kabel USB


