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O mundo agora, bem mais próximo de você!
Ficar incomunicável devido a distância ou problemas geográficos já tem a melhor solução. O novo Celular de Mesa GSM
Quadriband EPFS11 da Elsys tem a melhor tecnologia do mercado em telefonia de longa distância. Além de ser o único com a
função Instala Fácil é Dual Chip, desbloqueado, compatível com todas as operadoras, tem antena destacável de alto ganho,
conector TNC para antena externa, Viva-voz, envia e recebe SMS* e muito mais.

Diferenciais:
INSTALA FÁCIL

DUAL CHIP

CONECTOR TNC

Encontra e indica
rapidamente a torre mais
próxima

Pronto para duas
operadoras. Instalação
simples e rápida

É compatível com a antena
destacável e com as
antenas externas .

Características:
• Função Instala Fácil - facilita o apontamento de antena.
• Função ERBs Vizinhas - localizador de melhor torre.
• Quadriband 850 MHz, 900 MHz , 1.8 GHz, 1.9 GHz.
• Armazena histórico de mensagens, ligações e ringtones predefinidos*.
• Armazena 300 contatos no aparelho, além do SIM Card*.
• Dual Chip*.
• Armazena até 100 SMS*.
• Idiomas: Português e Inglês.
• Supressão de eco e Cancelamento de ruído.
• Viva-Voz.
• Relógio e Alarme.
• Discagem rápida.
• Bloqueio de teclado.
• Bloqueio de ligação por senha.
• Mensagens pré-definidas.
• Ajuste de volume de voz do monofone.
• Operação como modem GPRS via porta USB*.
• Conector TNC para conexão de antena externa.
• Fonte externa mais resistente à descarga elétrica.
• Bateria de Íon de litio de alta capacidade.
• E muito mais!

www.elsys.com.br

Ícones:

CELULAR DE MESA GSM • EPFS11
Visão geral:

Componentes funcionais:
01. Celular de mesa
02. Gancho
03. Falante-Viva-Voz/Campainha
04. Display
05. Antena destacável (TNC)
06. Tecla de Função Esquerda
07. Tecla de Função Direita
08. Tecla OK
09. Teclas Direcionais
10. Tecla Liga/Desliga
11. Tecla de Discagem
12. Teclado Alfanumérico
13. Tecla Viva voz
14. Cabo do Monofone
15. Monofone

Conexões:
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A. Conexão da fonte DC
B. Conexão da antena (TNC)
C. Conexão do cabo de Dados
(Mini USB - Modem USB)
D. Conexão do cabo do
monofone (Rj11)

ATENÇÃO: Ao instalar apenas um Chip, use o Slot 1 (gaveta inferior).

Componentes de embalagem:
1 Celular de Mesa
1 Monofone
1 Antena destacável
1 Cabo espiral
1 Fonte bivolt 100 ~ 240 VAC
1 Bateria recarregável
1 Manual do usuário

Dados de logística:
EMBALAGEM UNITÁRIA:
Dimensional: 273 x 200 x 62 mm
Peso: g

EAN 13: 789834853230 6
EAN 14: 07898348532306

EMBALAGEM COLETIVA:
Com 10 unidades
Dimensional: 570 x 335 x 225mm
Peso bruto: kg
Peso líquido: kg

Informações complementares:
ATENÇÃO:
• Para algumas funções consulte sua operadora para verificar disponibilidade de serviços.
• Chip (SIM Card), cabo USB e antena externa não estão inclusos.
• Duração da bateria em stand by pode variar de acordo com fatores como nível de sinal e temperatura ambiente, entre outros (esta duração
é referente a uma instalação típica).
• Fatores de sinal e sensibilidade relativos a aparelhos de celular comuns, em condições típicas de uso.
• Alcance de 35 km quando instalado em condições ideais, dependendo da antena externa, do cabo e seu comprimento, do relevo da região,
frequência da torre dentre outros fatores.
• RF Seguro - Usuário de celular de mesa está menos sujeito à radiação por não usar o aparelho junto ao rosto.

LINKS:

Site Elsys

www.elsys.com.br

