
CORE-M4
U gaat altijd recht op uw doel af, de CORE-M4
ook. Dankzij de compacte afmetingen en de 
zeer grote bestendigheid is dit een praktische 
en betrouwbare smartphone, zelfs voor de 
moeilijkste beroepen. Dit toestel voldoet aan 
alle verwachtingen van professionals én het 
grote publiek.
De sterkste kant van dit toestel zijn de 
afmetingen. Professionals die werkzaam zijn 
in kritieke omgevingen zullen het 18:9-formaat 
waarderen. De telefoon is eenvoudig te bedienen 

en past in de zakken van alle werkkleding. Of u 
nu op een bouwterrein, in het stof of op een 
boot werkt, de lange batterijduur (3000 mAh) 
garandeert dat het toestel zeer lang en onder 
onderbrekingen functioneert. Deze smartphone 
is waterdicht (IP68) en bestendig (militaire 
norm MIL-STD 810G) en kan daarom uren zwaar 
werk verduren ondanks vallen, regen of zelfs 
contact met gereedschap.
Dit toestel combineert een praktisch formaat 
met alle essentiële functies. GPS voor leveringen, 

toegang tot gespecialiseerde applicaties 
bijvoorbeeld voor medische beroepen, waar u 
ook werkzaam bent, de CORE-M4 garandeert 
uw doeltre� endheid.
Dankzij de functies en het ontwerp is de 
CORE-M4 zeer geschikt voor zakelijk gebruik 
maar kan in principe dagelijks door iedereen 
bediend worden. 

KLEIN FORMAAT, GROTE BETROUWBAARHEID



DUURZAAM
ONTWORPEN OM LANG MEE TE 
GAAN

Geprogrammeerde veroudering, ken ik niet! 
De CORE-M4 is vervaardigd met bestendige 
componenten, ontworpen door gespecialiseerde 
en gerenommeerde bedrijven, zoals het Corning-
glas of de 64 bits Qualcomm® 215-processor met 
een 28mn gegraveerde Quad Core. Zo kunt u het 
toestel nog langer gebruiken. Deze processor is 
ingebouwd in het life extended program, zodat 
updates geen probleem zijn en de componenten 
lang meegaan. 
De batterijduur is ook zeer noemenswaardig. Een 
hele dag intensief gebruik is geen probleem. Dit 
toestel functioneert moeiteloos op Android 9. 
Het ultra-compacte formaat doet niet af op de 
bestendigheid. De CORE-M4 heeft niet geaarzeld 
om in zee- of zwembadwater te duiken om zo 
de IP68-certifi cering te verkrijgen en is met vlag 
en wimpel geslaagd voor de 13 testen voor de 
militaire norm.
Daar waar andere telefoons opgeven, zet de 
CORE-M4 door en houdt vol. Zelfs de verpakking 
is zo ontworpen dat het gebruik van onnodig 
materiaal beperkt wordt. Uitdagingen in de natuur 
aangaan, begint met respect voor het milieu.

FORMAAT 18: 9
COMPACTE KRACHT 

De afmetingen zijn de kracht van deze telefoon. 
Dankzij het 4.95’’-scherm in formaat 18:9, past 
de CORE-M4 in alle zakken. De verschillende 
texturen en rondingen van dit ontwerp zorgen 
ervoor dat het toestel zeer goed in de hand ligt.

Deze lichtgewicht smartphone (210 g) kan elke 
situatie met gemak aan.

ALTIJD IN BEWEGING 
BUITEN VOELT HIJ ZICH THUIS

De CORE-M4 komt op de werkvloer echt tot 
zijn recht. Het touchscreen kan zelfs met natte 
vingers of handschoenen bediend worden, een 
belangrijk voordeel voor bepaalde beroepen of 
extreme activiteiten in kritieke omgevingen. De 
ingebouwde lens staat garant voor foto’s van 
12 MP-kwaliteit. Het toestel is geschikt voor 
werknemers die buiten werken en gesprekken 
van goede kwaliteit willen voeren. Dit kan 
dankzij het groot aantal frequentiebanden 

die de telefoon gebruikt, compatibel met de 
belangrijkste providers in Europa.  De 5 GHz 
Wifi -verbinding garandeert bovendien een 
betere productiviteit voor alle professionals.
De CORE-M4 weet zich uit te rusten. Hij kan 
aangesloten worden op de Crosscall X-LINK*-
accessoires. Het toestel kan gecombineerd 
worden met een X-POWER, om nooit met een 
lege batterij te zitten, of met de X-ARMBAND, 
als u uw handen vrij wilt houden. 

GESCHIKT VOOR ZAKELIJKE MOBIELE TELEFOONPAKKETTEN
ONDERNEMERSCHAP 

De CORE-M4 heeft duidelijk teamspirit. De 
toepasbaarheid en bruikbaarheid van deze 
smartphone zijn ideaal als u een zakelijk mobiel 
telefoonpakket nodig hebt, ongeacht uw 
bedrijfssector. 

Het toestel voldoet aan de eisen die opgelegd 
worden door het programma Android for Work 
(zero touch, compatibel met de belangrijkste EMM*-
oplossingen, updates van beveiligingspatches, ...). 
De programmeerbare knop die met een Push-
to-Talk applicatie geconfi gureerd kan worden 
(compatibel met de belangrijkste push-to-talk 

opties), is ideaal voor teamwork: uw mobiele 
telefoon wordt een echte walkie-talkie. Zijn 
tweede programmeerbare rode knop kan worden 
ingesteld op de gewenste functie, afhankelijk van 
uw gebruik en behoeften (SOS, beroepsapp, foto’s 
...). En aan het eind van een lange werkdag, kan 
het X-POWERSTATION-laadstation tegelijkertijd 
tot 10 mobiele telefoons opladen via X-LINK*. 
Indien u uw telefoon mee naar huis neemt, zorgt 
de dubbele SIM ervoor dat u heel eenvoudig van 
zakelijk op privégebruik kunt overgaan. 
Met dergelijke kwaliteiten en een grenzeloze 
beschikbaarheid, kan dit toestel de e�  ciëntie en 

mobiliteit van al zijn gebruikers verbeteren. 

STERKE KANTEN KENMERKEN WIST U DAT?

*Enterprise Mobile Management * Magconn Technology



KENMERKEN VOOR BUITENGEBRUIK

TECHNISCHE KENMERKEN

SCHERM

BATTERIJ

IP-norm IP 68

Waterdichtheid zout 
water  2 m/30 min

Stofdichtheid Totaal

Gebruikstemperatuur -25 °C/+ 50 °C

Bestendigheid MIL STD 810G (13 testen)
Droptest 6 kanten, 2 m

Grootte  4.95’’

Type IPS Corning Gorilla® Glass 3, 
Wet & Glove touch

Touchscreen Capacitief scherm, 5 punten

Resolutie 18:9, 960x480 FWVGA+

Lichtsterkte 380 cd/m2 

Afmetingen 150,6 x 72 x 12,7 mm

Gewicht 210 g

Kleur Zwart

Besturings-
systeem AndroidTM

 Versie 9.0 PIE
Zero Touch

Processor QUAD-CORE 1,3 GHZ

Type Qualcomm® 215

SAR Hoofd/Lichaam                             0,72 W/kg - 1,32 W/kg

SAR Ledematen 2,55 W/kg

Talen

Frans, Tsjechisch, Deens, Duits, Ests, 
Engels, Spaans, Kroatisch, Italiaans, Lets, 

Litouws, Hongaars, Nederlands, Noors, 
Pools, Portugees, Slowaaks, Sloveens, 

Fins, Zweeds, Russisch, Arabisch, Chinees

Type Li-Ion polymeer

Vermogen 3000 mAh

Batterijduur bij communicatie (2G/3G) 17h

Batterijduur in slaapstand (4G) 382 uur

Batterijduur in GPS-modus* 7h

GPS Ja

Type GPS, A-GPS, Glonass, Beidou  

Play storeTM Ja

Google-services Ja

Handsfree Ja

Wekker Ja

Geluidsopname  Ja

FM-radio                          Ja (Zonder geïntegreerde antenne)

Aanpasbare multifunctionele knop  Ja, 2

QR Code Reader Ja

Afmetingen doosje 169,5x94,5x54mm

Gewicht 468,5g

Versnellingsmeter Ja

Nabijheidssensor Ja

Lichtsterktesensor Ja

Gyroscoop Ja

G-Sensor Ja

*GPS + DATA + GOOGLE-kaarten geactiveerd + Scherm met 100% helderheid
** Te bevestigen met de technische teams van de provider

LOCALISATIE

SENSOREN

FUNCTIES

VERPAKKING

Jack stekker 3,5mm waterdicht 

Ondersteunde 
formaten 

AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC

MUZIEK

RAM 2 GB 

Flits 32 GB

Extern (Micro-SD) tot 256 GB

Sensor 12 MP 

Autofocus Ja

Camera voorkant   2 MP 

Flits LED 

Zaklamp 0,5W

Ondersteunde 
formaten JPEG 

Resolutie FHD 1080p @30fps  

Ondersteunde 
formaten MPEG4, H.263, H. 264

SIM Lade voor dubbele SIM of SIM + SD

Type Nano SIM

2G (GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900 MHz

3G (HSPA+) 850/900/1900/2100 MHz 

4G (LTE) 
FDD-LTE : 1(2100) / 3(1800) / 5(850) / 
7(2600) / 8(900) / 20(800) / 28(700) 

TDD-LTE : 38(2600)

VoLTE Compatibel**

VoWIFI Compatibel**

WIFI 802.11  b/g/n/AC 2,4 + 5 GHz

Bluetooth® 4.2

ANT+  Ja

NFC Ja, Betaalfunctie

USB 2.0 Type-C 

OTG Ja

X-LINK Ja

GEHEUGEN

NETWERK & CONNECTIVITEIT 

FOTO

VIDEO

Productreferentie COM4.SP.OPM

EAN-code 3700764710852

Afmetingen doos 302x287x189mm

Aantal producten/doos 15

Gewicht van doos NW: 7,03 / GW:7,5

Afmetingen pallet 1200 x 800 x 1520 mm 

Lagen 7 (8 dozen per laag)

Aantal producten/pallet 840

Gewicht pallet N.W.: 394 kg, G.W.: 440 kg

Douanenomenclatuur 8517120000

LOGISTIEK

STERKE KANTEN KENMERKEN WIST U DAT?

MEEGELEVERD IN DE DOOS

OPLADER USB C-KABEL OORTELEFOONS X-BLOCKER



BEVESTIGEN
Omgekeerde polariteit Eenvoudige bevestiging 

en oriëntatie in portrait-/landscapemodus.

ECOSYSTEEM
bekijk het volledige accessoire-
assortiment compatibel met X-LINK* op 
www.crosscall.com

OPLADEN
Snel en doeltre� end opladen. 

OVERDRAGEN
Gebruiksvriendelijk.Geen snoeren meer 

nodig! Bevestiging in één beweging, laadt 
op en draagt gegevens over.

X-LINK*
MAGNETISCH BEVESTIGINGSSYSTEEM

Sar CORE-M4: Hoofd: 0.72 W/kg /Romp: 1.32 W/kg /Ledematen: 3.43 W/kg. Conform artikel L.11-3 van de consumentenwet zijn onderdelen die onmisbaar zijn voor het gebruik van dit product gedurende 2(twee) jaar vanaf de aanschafdatum voor de consument beschikbaar. Telefoon wordt apart verkocht. De SAR 
(Specifi c Absorption Rate) is een kwantitatieve maat voor de blootstelling aan elektromagnetische golven voor gebruik bij het oor. De Franse regelgeving schrijft voor dat dit niveau minder dan 2 W/kg dient te zijn voor de SAR hoofd en romp DAS en minder dan 4 W/kg voor de SAR ledematen.

Het is raadzaam een luisterapparaat te gebruiken dat de blootstelling van het hoofd aan de door de mobiele telefoon uitgezonden elektromagnetische golven beperkt. * by Magconn Technology

STERKE KANTEN KENMERKEN WIST U DAT?


