GSP-1700

Telefone Móvel via Satélite

O telefone móvel via satélite GSP-1700 é
o menor e mais leve aparelho Globalstar,
que aumenta a eficiência e rentabilidade
de empresas e o bem-estar de indivíduos
e comunidades. O Globalstar GSP-1700 se
comunica via satélite fornecendo a melhor
qualidade de voz e a mais rápida velocidade
de dados, através de telefones móveis via
satélite, encontrada hoje em dia.
As empresas podem gerenciar seus negócios, de
forma fácil e produtiva, diretamente dos seus escritórios
remotos ao invés de perder tempo com deslocamentos
para alcançar áreas com cobertura de serviço celular.
As equipes de campo podem organizar suas tarefas,
efetuar atualizações ou enviar informações via correio
eletrônico ou Internet, diretamente para o escritório,
utilizando o Kit de Dados Globalstar (vendido
separadamente).

Características:

Características das ligações:

• C
 ompacto e leve: Pesando apenas 203g o GSP-1700 é fácil de
transportar
• Recebe chamadas quando a antena está recolhida: Recebe
ligações mesmo quando a antena está abaixada.
• Bateria de longa duração: 4 horas de conversação, 36 horas no
modo standby
• Display colorido, otimizado para a visualização ao ar livre
durante o dia: Retroiluminado com 4 linhas de 12 caracteres
• Teclado iluminado: Fácil de visualizar, mesmo quando a
iluminação for inadequada
• Disponível em 03 cores: Cobre, Prata e Vermelho

• R
 oaming internacional automático, em vários países do
mundo.
• Fácil acesso a SMS e mensagem de voz, com alerta
configurável de “nova mensagem”
• Conector padrão de 2.5mm para conexão de fone de ouvido
com cancelamento de ruídos, kit viva voz veicular/marítimo
ou módulo Bluetooth
• Ringtones configuráveis (8)

Benefícios:
• C
 obertura além da rede de celulares: Produtividade e
segurança durante o trabalho, viagem ou em visita a áreas
remotas
• Tecnologia CDMA para transmissão de voz com melhor clareza
• Planos com preços de acordo com suas necessidades
• Roaming global: Use o GSP-1700 em vários países ao redor
do mundo
• Integra-se ao kit viva voz, opcional, GIK-1700 Veicular/Marítimo
• Case opcional, resistente ao tempo, para antena externa,
também disponível para o uso em ambientes de água salgada

Rede de Dados e Serviços:
• Cabo de dados USB (vendido separadamente)
• A mais rápida velocidade de dados de qualquer outra rede de
telefones móveis satelitais
• O software Express Data acelera a velocidade de transmissão
de dados para até 38Kbps (velocidade descompactada de
9.6Kbps)
• Suporta acesso a Internet e e-mail
• Suporte TCP/IP
• Discando #777, o usuário tem acesso fácil e direto a Internet
e e-mails, através de qualquer gateway Globalstar, no mundo

GSP-1700

Especificações Técnicas

Technical Specifications
Dimensões
Peso

135mm H x 55mm W x 37mm D
(5.3”H x 2.2”W x 1.5”D)
7.05oz (200g)

3.7V, 2600mAh
Tempo de Conversação
Tempo de Conversa
4 hours (+26 dBm)
Tempo em Modo de Espera, 10 hours
Tempo de Modo de Espera, 36 hours

OPERATIONAL

Potência de Saída RF
Telefone
-20ºC até +55ºC (-4ºF até +131ºF)
Bateria Carregando 0ºC até +40ºC (+32ºF até +104ºF)
-30ºC até +60ºC (-22ºF até +140ºF) Vocoder
Armazenamento
da Bateria
Faixa de Frequência
Kit Veicular/Marítimo
-20ºC até +55ºC (-4ºF até +131ºF)
Antena (opcional)
Kit Veicular/Marítimo
Base (opcional)
-30ºC até +50ºC (-22ºF até +122ºF)
Certificações

400mW máximo (+26dBm) (Fones)
794 mW máximo (+29 dBm) (Kit veicular)
variável de 8k, para modo Globalstar
Globalstar Transmit: 1610.73 to 1620.57 MHz
Globalstar Receive: 2484.39 to 2499.15 MHz
(Frequência do Canal Central)
FCC, IC, CE, ANATEL

O pacote do telefone via satélite GSP-1700 inclui:
• Aparelho GSP-1700
• Bateria recarregável de Íon Lithium

• Carregador AC
• Guia rápido

• Manual do Usuário
• CD-ROM

Acessórios

GDK-1700 - KIT DE
DADOS

Conecta o GSP-1700 a qualquer
entrada USB para fácil acesso a
Internet, e-mail ou rede particular
de dados.

GIK 1700 - KIT VIVA
VOZ VEICULAR /
MARÍTIMO

Instale seu GSP-1700 em qualquer
veiculo terrestre ou marítimo.
Escolha entre três opções de
antena e cabos que podem medir
até 2,5m de comprimento.

GVC-1700 –
CARREGADOR
VEICULAR/MARÍTIMO

AC-1700 CARREGADOR DE
BATERIA AUXILIAR

CAPA DURA DE
PROTEÇÃO PELICAN

CASE DE COURO

Permite a operação do telefone
satelital GSP-1700, enquanto a
bateria está sendo recarregada.
Inclui cabo bobina, de alta qualidade,
com 1,8m.

Proteja seu GSP 1700 e acessórios
com a capa dura de proteção à prova
d’água e poeira.
Disponível em 3 tamanhos.

Permite carregar a bateria do GSP1700, fora do aparelho. Também
pode fornecer energia diretamente
ao telefone. É necessário o uso
do carregador GVC-1700 veicular/
marítimo (vendido separadamente)
ou carregador de parede GWC-1700.

GPB-1700 - BATERIA
DE ION LITHIUM

Fornece energia suficiente para o
telefone GSP-1700.
Possibilita 4 horas de conversação,
36 horas em modo standby.
A bateria de alta capacidade de Ion
Lithium possui circuitos
protegidos contra curtos e
sobrecarga.

Ajuda a proteger seu GSP-1700
nas condições mais adversas.
Mesmo com a capa, o telefone
poderá tocar e ser atendido.
Inclui clipe para cinto.

Acesse www.globalstar.com para detalhes sobre os planos e cobertura.
Algumas condições aplicáveis. Taxas por minutos baseadas em preço de plano individual.  Cobertura pode variar. Especificações sujeitas a mudança sem aviso prévio.  A Globalstar se reserva o direito
de fazer mudanças em preço,cobertura e preços de planos a qualquer hora sem aviso prévio. Fale com o seu Revendedor Autorizado Globalstar para informações completas de preço e cobertura ou
veja detalhes completos em www.globalstar.com.br. Por favor, veja os detalhes completos dos Serviços Globalstar em Termos e Condições em nosso nosite, www.globalstar.com.br
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