
O referencial em comunicações móveis via satélite



a combinação definitiva

Em se tratando daquilo que você realmente precisa em um 
telefone via satélite, o IsatPhone Pro é a resposta. Ele é o primeiro 
telefone portátil global da Inmarsat, especialmente concebido para 
a rede de comunicações via satélite mais confiável do mundo. Com 
a excelente qualidade de voz esperada do líder do mercado.

Este telefone foi projetado para funcionar sob praticamente qualquer condição: em 
tempestades de chuva e de poeira, sob um calor abrasador ou temperaturas abaixo de zero, 
na umidade tropical ou sob neblina congelante. Não há necessidade de se preocupar com 
a vida da bateria quando se está a quilômetros de qualquer lugar, porque a duração de sua 
bateria é a maior do mercado. E nós acreditamos que os telefones via satélite não precisam 
ser complicados. Experimente você mesmo e veja como ele é simples.

IsatPhone Pro. Agora você tem uma opção de verdade.



 Cobertura global 

 Aparelho robusto

 Alta qualidade de voz

 Conexão de rede confiável

 Bateria de longa duração

 Facilidade de uso

Pelo provedor líder mundial em  
comunicações móveis via satélite 





 Serviços essenciais: telefonia via satélite, correio de voz, 
mensagens de texto e email, dados de localização de GPS

 A bateria com a maior autonomia: até 8 horas de tempo 
de conversação e até 100 horas de tempo em espera

 O fone mais robusto: opera em temperaturas de -20°C 
até +55°C; resistente a poeira, respingos e choques 
(IP54); tolerância à umidade de 0% a 95%

 O único telefone portátil global via satélite que é 
compatível com Bluetooth: para utilizar facilmente o 
viva-voz, coloque o fone de lado, deixando acesso livre 
à antena

 Facilidade de uso: interface intuitiva no estilo GSM; tela 
colorida de alta visibilidade; teclado maior, para facilitar 
a discagem com o uso de luvas

 Conexão de rede confiável: funciona por meio de uma 
rede global de satélites geoestacionários que estarão 
em operação até a década de 2020; possibilidade 
consideravelmente menor de queda de chamadas

 O valor máximo: preços altamente competitivos para o 
telefone, os acessórios e o tempo de utilização

os destaques



os detalhes

especificações físicas
Dimensões Comprimento: 170 mm

Largura: 54 mm
Profundidade: 39 mm

Peso 279 g (incluindo a bateria)

Visor Tela colorida de alta visibilidade 

Interfaces Micro USB
Conector de áudio
Conector de antena
Bluetooth 2.0

Proteção contra a 
entrada de água e 
poeira

IP54

Faixa de operação -20ºC a +55ºC

Faixa de 
armazenamento

-20ºC a +70ºC (com a bateria)

Faixa de 
carregamento

0ºC a 45ºC

Tolerância à umidade 0% a 95%

bateria
Tipo Íon lítio de 3,7 volts

Tempo de 
conversação

Até 8 horas

Tempo em espera Até 100 horas

I-4 Ásia/PacíficoI-4 Américas I-4 EMEA

Este mapa retrata as expectativas de cobertura da Inmarsat, mas não 
representa uma garantia de serviço. A disponibilidade do serviço 
nas margens das áreas de cobertura pode exigir que a antena seja 
apontada mais direcionalmente para o satélite.

O IsatPhone Pro opera globalmente através 
dos satélites Inmarsat-4. 

cobertura



serviços
Telefonia via satélite Codec de voz de 2,4 kbps

Viva-voz opcional

Correio de voz Discagem rápida 1

Serviços de voz 
complementares

Histórico de chamadas
ID da chamada
Chamada em espera
Desvio de chamadas
Retenção de chamadas
Conferências
Bloqueio de chamadas
Discagem rápida
Números de discagem fixa

De texto para texto 160 caracteres latinos/aprox. 74 não latinos
Até 10 concatenações
Texto padrão e preditivo

De texto para email 160 caracteres latinos/aprox. 74 não latinos
Até 10 concatenações
Emails recebidos: 160 caracteres latinos/
aprox. 74 não latinos

Mensagens da Web 
para o IsatPhone Pro

Gratuitas no  
www.message.inmarsat.com

Dados de localização 
de GPS

Exibição da posição
Envio como texto/email

Dados Até 20 kbps

outros recursos
Recursos Calendário

Alarme
Calculadora
Lembrete de minuto
Silenciamento do microfone

Sincronização de 
contatos

Com o MS Outlook 2007 (PC)
Compatibilidade com sistemas 
operacionais: Windows XP Pro SP3  
e Windows Vista SP1

Idiomas suportados Árabe, chinês, espanhol, francês, inglês, 
japonês, português e russo

Segurança Nos níveis de teclado, telefone, SIM e rede

acessórios
Na caixa Bateria

Carregadores:
•  Carregador CA universal para tomada 

(4 adaptadores)
•  Carregador para veículos – de 10 a 

30 volts
• Carregador para PC – cabo micro USB
Fone de ouvido com fio
Correia de pulso
Guia de início rápido (em 8 idiomas)
Documentação da garantia
CD de suporte

Itens opcionais Estojo para transporte
Unidades de acoplamento
Fone de ouvido Bluetooth
Carregador solar



inmarsat.com/isatphone 
Embora as informações acima tenham sido redigidas pela Inmarsat de boa-fé e todos os esforços razoáveis tenham sido feitos para garantir sua 
precisão, a Inmarsat não oferece garantias ou representações quanto à precisão, completude ou adequação a uma finalidade ou um uso específico das 
informações. A Inmarsat não se responsabilizará por qualquer perda ou dano de qualquer tipo, inclusive perdas indiretas ou consequenciais decorrentes 
do uso das informações, e todas as garantias e condições, sejam elas expressas ou implícitas por estatuto, pela lei pública ou outra legislação, são 
excluídas no presente documento, na extensão permitida pela legislação inglesa. A INMARSAT é uma marca comercial da International Mobile Satellite 
Organisation; o LOGOTIPO da Inmarsat é uma marca comercial da Inmarsat (IP) Company Limited. Ambas as marcas comerciais são licenciadas para a 
Inmarsat Global Limited. © Inmarsat Global Limited 2010. Todos os direitos reservados. IsatPhone Pro May 2011 (Portuguese).

como adquirir
Você pode adquirir o IsatPhone Pro de 
parceiros de distribuição e provedores de 
serviços da Inmarsat. Visite nosso site para 
encontrar o parceiro mais próximo de você.


