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Uydu Telefonu



SMSSOS

GPS

Benzersiz erişim.
Her yerde, elinizin altında.
Bir uydu telefonunun nasıl olması gerektiğine dair 
beklentilerinizi yükseltme zamanı geldi. Iridium 
Extreme®, konum bilinci ve tam entegre SOS 
tuşunu acil yanıt servisi ve piyasa lideri sağlamlığıyla 
birleştirdi. Böylece dünyanın her yerinde sağlamlık, 
güvenilirlik ve çok yönlü kullanım artık elinizin altında. 

İletişimde Kalın
Iridium Extreme®, kullanıcıların güvendiği
dünyadaki tek mobil ve küresel uydu 
haberleşmeleri şirketi tarafından aynı sesve 
data gücüyle yaratıldı. Ancak Iridium 
Extreme bundan daha fazlasını sunuyor.

Zengin Özellik
Iridium Extreme, kullanıcılara her yerde ve 
her zaman iletişimde kalmaları için daha 
fazla imkan sunan zengin bir özellik seti ve 
çok çeşitli donanımlar ile tasarlanmıştır.

Takipte kalın
Iridium Extreme, tamamen entegre,
özelleştirilebilir GPS, Online Takip ve  
bildirimli Acil Yardım (SOS) hizmetleri 
sunmaktadır. Bir telefondan daha  fazlası, 
küresel kapsama alanı ile gerçek bir 
taşınabilir, güvenilir takip cihazı.

Entegre Takip 

 

Iridium Extreme, iş verimliliğini arttırmak, 
askeri ve acil cevapları karşılamak, önemli 
varlıklarınızı takip etmek ya da sadece 
ailenizle veya arkadaşlarınızla iletişimde 
kalmanız için tasarlanmıştır.
Iridium Extreme, güvenilir, gerçek zamanlı 
takip ve geliştirilmiş konum bazlı çözümler 
sunmaktadır.
• İsteğe bağlı takip seçeneği,
 

 
 

• Konum güncellemeleri ve hareket 
      halindeki personeli izleme,
•
 

 

Günlük görevler oluşturmak için 
planlanmış girişleri kullanma,

•
 

 
  

Sosyal ağ güncellemeleri ile ailenizin ve 
arkadaşlarınızın konumunuzu takip 
etmesini sağlama,

•
 

 

Uzak bölgelerde çalışan 
personel için güvenlik 
sağlama,

• 
 

Gizli işlemler için isteğe bağlı 
takibi devre dışı bırakma,

• 
 
 
  
 

Dünya üzerinde  nerede olursanız olun 
Google Haritalar™’ı kullanarak, 
istediğiniz kişiye  mesaj yoluyla tam 
konumunuzu  yollama.

Özellikler 

• GPS destekli konum
  servisleri
• Online takip
• Çeşitli pazarlar için 
 özelleştirilmiş çözümler
• Kişisel haberleşmeyi önemli 
 ölçüde geliştiren donanımlar
• Uydu Acil Bildirim Cihazı 
 (SEND) ile uyumlu SOS tuşu
• Güvenilir çift-yönlü 
 küresel kapsama
• 
 

Askeri standartları 
karşılayan tek ürün

Küresel

Taşınabilir

Güvenilir

SMS

Data Aktarımı

Ses

Acil Tuşu

Online Takip

GPS Konumlama

Suya Dayanıklı

Darbelere Karşı 
Dayanıklı

Toz Geçirmez



SMSSOS

GPS

Yerleşik SOS Tuşu
Iridium Extreme programlanabilir ve 
GPS uyumlu tek tuşlu SOS butonuna 
sahiptir. Uydu Acil Bildirim Cihazı (SEND) 
ile uyumlu SOS tuşuyla Iridium Extreme 
programlanmış kişilerinizi konumunuz ile ilgili 
uyarır ve destek almak için çift yönlü iletişim 
kurmanıza yardımcı olur. Ek hiçbir ödeme 
gerektirmeyen* GEOS Seyahat Emniyet 
Grubu tarafından desteklenen acil servisleri 
ile GPS uyumlu SOS içermektedir.
*GEOS uygulamasına kaydolmak 
gerekmektedir.

Askeriyede kullanılan 
ürünler kadar dayanıklı
En küçük uydu telefonumuz olabilir, ancak 
Iridium Extreme dayanıklılığın peşindedir 
ve  zorluklara göğüs gerer. Her yerde en 
zor şartlar altında kullanıcıların en dayanıklı 
ve en iyi uydu telefonu haberleşmesini 
sağlamak için tasarlanmıştır.
Iridium Extreme, kullanıcıları kadar sağlam 
ve dayanıklı tasarlanmıştır. 
 

 
• Askeriyede kullanılan ürünler kadar

(MIL-STD 810F) dayanıklılık,
• IP65 Koruma standardı,
• 
 

Toz geçirmez, darbeye ve suya 
dayanıklı,

• 
 

Hoparlörü ve rüzgara dayanıklı 
mikrofon,

• 
 

Ergonomik tasarımı ile avuç  içi 
kavramada en üst seviye.

İhtiyacınız olan her şey 
paket halinde geliyor

Gelecek 
elimizin altında

Iridium küresel haberleşme 
güvenilirliği ve geleceğin 
performansı ile uyumludur. 
Iridium’un gelecek nesil uyduları, 
var olan tüm Iridium bağlantılı 
çözümler için hem devamlı yenilik 
hem de sürekli destek platformu 
sunmaktadır. İçiniz rahat olsun, 
Iridium NEXT’in önceki uydu 
kümeleriyle uyumluluğu, Iridium 
Extreme’in Iridium NEXT ve 
ötesine dönüşümü ile çalışmaya 
devam etmesini sağlayacaktır.

Özellikler
Boyutlar
140 mm (Uzunluk) x 60 mm (Genişlik) x 27 mm
(Derinlik)
Ağırlık: 247g

Süre
                          standart pil / yüksek kap. pil
  • Bekleme: 30 saate kadar   54 saate kadar

• Konuşma: 4 saate kadar   6.5 saate kadar

Ekran
• 200 karakterli, gün ışığında okunabilir ekran
• Gece görüşü için entegre arka ışık 
• Aydınlatılmış suya dayanıklı klavye

Arama
• Entegre hoparlör
• Iridium sesli mesajlara hızlı ulaşım
• Çift yönlü SMS ve kısa e-posta
• 21 farklı menü dili
• Önceden programlanabilir Uluslararası 
 Erişim Kodu (00 ya da +)
• Sesli, sayısal ve yazılı mesajlar için posta 
 kutusu
• Seçilebilir ses ve bildirim tonları (8 seçenek)

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Dayanıklılık Özellikleri
• MIL-STD 810F standardı
• IP65 standardı

Hafıza
• Birden fazla telefon numarası, e-posta

adresi ve not kapasitesiyle 100 girişlik 
dahili telefon rehberi

• Gelen, cevapsız ve giden aramalar için
arama geçmişi

Kullanıcı Kontrol Özellikleri
• Kullanım bedelini kontrol etmek için

ayarlanabilir arama sayacı
• Ek güvenlik için tuş kilidi ve PIN kodu
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Tek bir haberleşme şirketi tüm dünyayı birbirine bağlıyor

Iridium, dünyanın dört bir yanını kapsayan çözümleri ile onu tek gerçek küresel haberleşme şirketi 
yapan dünyanın en hızlı uydu ulaşım ağına sahiptir. Iridium ses ve veri ürünleri küresel şirketlerin, 
kamu kurumlarının ve bireylerin dünyanın her yerinde bağlantıda kalmasını sağlayan yüksek haberleşme 
çözümleri sunar. Ortakların eşsiz küresel ekosistemleri ile Iridium, dünyayı yeni bir haberleşme 
çağına taşıyan yeni, yüksek değerli imkanlar yaratmaya devam etmektedir.

 
Iridium Türkiye 
Servis Sağlayıcı ve Yetkili Distribütör:

ICom Uydu Haberleşme A.Ş.
VIA TWINS B Blok Kat:18 No: 10-B/128 Söğütözü 
Mah. 2177 Sokak 06530 Çankaya - Ankara
T: +90312 284 03 33 - F: +90 312 229 68 21
info@icomas.com.tr - www.icomas.com.tr




