Kjøretøytelefon for
profesjonelle krav

Produktinformasjon og tekniske data

PTCarPhone 3
The Premium Car Phone
Den som vil utruste sitt kjøretøy med en mobiltelefon som holder høyeste klasse
når det gjelder kvalitet og pålitelighet kommer ikke til å bli misfornøyd med nye
PTCarPhone 3.
Den integrerte handsfree-løsningen på denne klassiske kjøretøytelefonen i tidløs
design garanterer at du kan ringe med utmerket lydkvalitet og likevel ha begge
hendene frie.

Gjennom effektiv ekko- og støyreduksjon er systemet spesielt effektivt i bråkete
førerkupeer, hvilket bidrar til å gjøre PTCarPhone 3 ideell for spedisjons- og
logistikkforetak, bilutleie, taxi- og bussvirksomhet samt sikkerhetstransporter.

GPS-posisjonering

Ekstra telefonrør

Flere funksjoner

Tilbehør for profesjonelle brukere

Som et resultat av stadig økende kostnader blir det stadig viktigere for foretak
innen transport og logistikk å utnytte sin eksisterende vognpark så effektivt som
mulig. Den nye GPS-modulen som er integrert i elektronikkboksen gjør det
mulig å optimere vognparkens effektivitet. Alt fra enkel posisjonsbestemming til
avansert ruteregistrering øker kundenytten gjennom bedre og fremfor alt raskere
leveringstider.

PTCarPhone 3 tilbyr muligheten til å koble til et ekstra rør, noe som gir et
oppkomme av nye muligheter. Om du for eksempel driver en limousinservice og
vil tilby dine kunder muligheten til å ta private samtaler fra baksetet, eller om du
behøver et ekstra rør i et utrykningskjøretøy der viktig og livreddende informasjon må kunne videreformidles så fort som mulig.
Funksjoner:

Funksjoner:
Presis posisjonsangivelse i sanntid
Eksakt og automatisk lagring av alle turer
Ruteinnspilling med internt minne
Lagring av resultatdata og posisjonsdata
Overføring av data mulig gjennom e-post og FTP
Optimering av leveranse- og standtider
Reduserte kostnader gjennom optimert ruteplanlegging
Lokalisering av stjålet kjøretøy
Merk: PTCarPhone3 kommer i to utgaver – en med GPS og en uten. Dette er to forskjellige varenr.

To fungerende rør på et system
Samtaler kan veksles mellom rørene
Signal for innkommende samtaler kan høres i begge rørene samtidig
Send og ta imot SMS
Belysning av tastatur og display
Ringesignal og volum
Displaykontrast

Som å ringe hjemmefra

Tekniske data

Lett å veksle mellom handsfree og rør

Kobling av basekomponenter

Det elegante røret med opplyst display, tydelig arrangert tastatur og klassiske intuitive menyer gir en enkel og behagelig bruk. Når røret løftes av
stenges høyttalerne og telefonen stiller automatisk om til privat modus. Når
røret legges på blir handsfree-modus aktivert igjen.
Viktigste telefonfunksjoner:

SIM-kortholder
Et gyldig SIM-kort er nødvendig for at enheten skal fungere

Signalstyrke

Ringe via tastatur, gjenoppringning og hurtigliste
Ringe via telefonboken og anropslogg
Akseptere eller avvise

Nåværende
operatør

Samtaleveksling, ventende samtale, samtalekø

GPS-signalstyrke (1)
SMS-innboks
Handsfree/
privat modus

Aktuelt valg

Viderekobling av samtale

Høyttaler

Kabelinnsats

PTPhoneManager II

Handsfree-mikrofon

Antennekontakt GPS (1)
(1) Alle beskrevne GPSfunksjoner fungerer kun ved
kobling med elektronikkboksen med integrert
GPS-modul (produktnummer:
se baksiden)

Tilkobling
for telefonrør

Annet grensesnitt
Chassiejord
Digitalt utsignal
Radio mute
Tenning
Permanent +
VDA-kontakt

Pioneering user Software
PTPhoneManager II brukes ved sentral administrasjon og vedlikehold av
telefonbøker og kontakter i ett eller flere PTCarPhone-system. Den enkle
datasynkroniseringen er spesielt interessant for store vognparker da den
vanligvis omstendelige og arbeidskrevende oppgaven med synkronisering
kan unngås med PTPhoneManager II.

GSMantennekontakt

Mål og lengde:
Elektronikkboks

Høyde 140, Bredde 50, Dybde 35

Telefonrør

Høyde 160, Bredde 50, Dybde 35

Høyttaler

Høyde 60, Bredde 100, Dybde 45

Vedlikehold av databasebasert adresse- og kontaktdata

Handsfree-mikrofon

Kabellengde 3000

Tillegg, endringer og sletting av telefonbokoppføringer

Forlengingskabel

Kabellengde 2500

Kabelinnsats

Total lengde 2000

Bestem og tildel tilgang og brukerrettigheter
Blokkering og frislipp av interne nummer

Alle mål er i mm

Spesifikasjoner
Kapasitet

1000 telefonnummers minnekapasitet

Display

96 x 54 med 70 dpi oppløsning

Språk

D,GB,FR,ESP,ITA,NL,SE,FI, NO

System

GSM 850/900/1800/1900 MHz

Sentral backupfunksjon for å sikre og gjenopprette databasen

Driftstemperatur

-20 til 70

Last opp konfigurasjonsfiler fra FTP-server

Oppbevaringstemperatur

-40 til 85

Grensesnitt

RS232, GPRS

Driftsspenning

10,8 til 32V

Tildeling av kortnummer
Import og eksport av kontaktdata
(direkte importering fra Outlook er mulig)

Overfør konfigurasjoner via SMS-, GSM- eller GPRS-nedlasting

“En viktig forutsetning for rask hjelp
er rask og pålitelig kommunikasjon”

For proffer med høye krav
Hurtigliste over funksjoner

Kjøretøytelefon med handsfree-løsning
Rør for private samtaler
GSM-enhet med SIM-kortleser
Utmerket tale- og lydkvalitet gjennom perfekt tilpassede komponenter
Ekko- og støyredusering gjennom DSP
Automatisk radiodemping*
*Avhengig av type kjøretøy og radiosystem

Enkel bruk gjennom intuitivt klassiske menyer
Optimal mottakskvalitet gjennom tilkobling for ekstern antenne
SMS-mottak og visning på rørets display
Dataoverføring via GSM, GPRS, EDGE og SMS er mulig
Finnes også med GPS
Universelt grensesnitt for å koble inn et ekstra rør eller en datamaskin
SMS-styrt utgang for f.eks. motorvarmer etc.
Enkel oppdatering av programvare*
*Din teleoperatørs oppkoblingskostnad kommer i tillegg

Produktsortiment
Grunninnsats og tilbehør
Innhold i pakken
PTCarPhone 3
Produktnummer 22609-049-116-51

Telefonrør
Høyttaler
Elektronikkboks
Handsfree-mikrofon
Forlengelseskabel
for rør (2,5 m)
Kabelinnsats inkludert andre
grensesnitt (ikke på bildet)
Hurtigguide (ikke på bildet)
Innhold i pakken
PTCarPhone 3/ GPS

(som vist ovenfor)

Produktnummer 2609-049-117-51

Elektronikkboks med integrert GPS-modul

Innhold i pakken
Telefonrør HA88

Telefonrør HA88
5m forlengingskabel til HA88

Produktnummer: 2508-242-012-51

Forhandler:

Tilbehør
PTPhoneManager II

GSM-modem
GSM-antenne

Produktnummer 6900-000-000-00

TLF 78411785 - post@omronning.no

Norsk distributør: Emcom AS, Enebakkveien 119, 0680 Oslo
Hovednummer: +47 98 22 66 66, fax: +47 40 01 50 25
www.emcom.no, facebook.com/emcom.no,
youtube.com/emcomdotno, twitter.com/emcomdotno

Tilbehør
Svanehalsmikrofon ME251
Produktnummer: 2908-029-000-51

Drivenhet
D-sub til USB-adapter
Manual

