
Met het tablet CORE-T4 , kunt u uw kantoor veel verder meenemen dan 
u ooit gedacht had. Industrie, bouw, catering, ongeacht de sector waarin 
het tablet gebruikt wordt, het tablet CORE-T4 is AER-gecertifi ceerd en 
bewijst zijn prestaties, bestendigheid en waterdichtheid elke keer opnieuw 
(militaire norm MIL STD-810G, droptest 1m50), zelfs in de meest kritieke 
omgevingen.  

Dit toestel biedt niet alleen een high-performance batterij (7000 mAh), de 
batterijduur kan ook nog eens verlengd worden met een externe batterij, 
de X-POWER, die via de X-LINK* te bevestigen is. Zo kunt u ontspannen 
na een drukke dag en zonder de batterij te hoeven opladen uw fi lms en 
entertainment kijken. Net als de meest betrokken professionals, stopt dit 

toestel nooit. De 4G + en WiFi-connectiviteit garanderen een mobiele 
oplossing die altijd verbonden blijft. Het grote 8”-scherm verzekert 
comfortabel lezen en ergonomie, vooral als u in moeilijke omgevingen 
verbinding moet maken of toegang dient te verkrijgen tot uw gegevens. 

Maar het is als dit tablet op de magnetische houder X-LINK* aangesloten is 
dat de CORE-T4 echt laat zien wat hij kan. Het apparaat is compatibel met 
vele Crosscall-accessoires zoals de X-DOCK. Zo wordt het tablet een echt 
mobiel kantoor.
Performant, uitgerust met de meest recente, snelle en probleemloze 
interface (Android 9) zodat professionals op elk moment mobiel en e�  ciënt 
kunnen zijn. Niet alle kantoren zijn zo bestendig en zo e�  ciënt.

UW TABLET, OVERAL BIJ DE HAND!

CORE-T4

* Magconn Technology



TECHNISCH KENMERKEN WIST U DAT?

CONNECTIVITEIT
VERBONDEN AAN UW ACTIVITEIT

Vandaag de dag, ongeacht het beroep, moet men 
verbonden en reactief zijn. Om aan de behoeften 
van de meest veeleisende professionals te voldoen, 
is de CORE-T4 4G +, met snelheden tot 2 keer 
sneller dan 4G. Dankzij deze eigenschap kan het 
tablet in een zeer groot aantal situaties gebruikt 
worden. Een verbonden tablet is een pluspunt 
voor alle bedrijfssectoren: beeldgesprekken, 
gegevens in realtime uitwisselen, toegang krijgen 
tot professionele apps, diagnostieken in realtime 
uitvoeren en overdragen. 

Tot slot, gebruikt dit tablet een zeer groot aantal 
frequentiebanden zodat PMR gebruikt kan worden 
en het apparaat compatibel is met de meeste 
Europese providers. U bent optimaal uitgerust!

BATTERIJ 
TELT DE UREN NIET 

Daar waar de meeste tabletten ophouden, 
gaat de CORE-T4 gewoon door en blijft 
presteren, zelfs als het gebruik veel energie 
kost. De batterij van 7000 mAh vermijdt elke 
onderbreking van de activiteit en stelt u in 
staat rustig en lang door te werken. Zelfs na 
een lange dag aarzelt het tablet niet nog een 
paar overuren te draaien. U kunt fi lms en series 
kijken, online een spel doen, op YouTube of op 
het internet surfen en dit alles zonder naar de 
batterij te hoeven kijken.
En alsof dat nog niet genoeg is, als u geen 
stopcontact in de buurt hebt, kunt u de 
prestatie van de batterij verhogen met de 
X-POWER 6000 mAh of de X-CAR voor in de 
auto.

De CORE-T4 stopt pas met werken als u dat 
beslist.

OUTDOOR
EEN ALL-TERRAIN TABLET

De CORE-T4 is met vlag en wimpel geslaagd 
voor de 13 testen die vereist zijn om de militaire 
norm te behalen! De bestendigheid van dit 
ideale mobiele kantoor verzekert duurzame 
functionaliteit in alle omgevingen. Dankzij 
uitstekende componenten (beschermend 
Corning-glas, Qualcomm SDM 450-processor) 
is dit een duurzame investering voor 
elke beheerder van zakelijke mobiele 
telefoonpakketten. 
Dit tablet kan mee met professionals of 
avonturiers die niet bang zijn van een beetje 
slecht weer want het apparaat is bestand tegen 
regen en zelfs zout water. Zo kan het gebruikt 

worden als GPS op een boot.
En voor een optimale ervaring kunt u profi teren 
van een compleet ecosysteem met accessoires 
zoals de zeer praktische stylus pen of roterend 
handvat. 
Dankzij deze talloze voordelen is de CORE-T4
de ideale partner voor het opmaken van een 
inventaris, het opnemen van een bestelling 
in een restaurant, de merchandising in 
gedigitaliseerde winkels, opmetingen op een 
bouwterrein of het raadplegen van informatie 
op het 8”-scherm door hulpdiensten of 
landbouwers. De CORE-T4 is geschikt voor alle 
beroepen, ook dat van u.

ERGONOMIE 
AFGESTEMD OP UW BEROEP

Bestendig en e�  ciënt en toch compact is 
mogelijk. 8'' en 14 mm dikte zijn genoeg voor 
de CORE-T4 om onmisbaar te worden in uw 
dagelijkse leven. Een handig en compact tablet 
dat met één hand bediend kan worden dankzij 
de X-STRAP. Door de Glove touch-modus blijft 
het scherm tactiel zelfs als u handschoenen 
draagt. 
En als het op de prestaties aankomt; u gebruikt 
de Android 9-interface voor een probleemloze 
en aangename ervaring, en een Qualcomm 
SD450 Octo-Core 1,8 GHz-processor voor een 
optimaal functioneren. Een tablet dat u in al 
uw activiteiten begeleidt, dient uitgerust te zijn 
met de beste technologie.

GESCHIKT VOOR HET GROTE 
PUBLIEK

De CORE-T4 is ideaal voor een professioneel én 
privégebruik. In de trein, in een hotel, aan het 
zwembad of op het strand, de CORE-T4 biedt 
gevarieerde entertainment voor onderweg. U 
blijft bereikbaar op uw werk dankzij de lade 
voor dubbele SIM-kaart en Micro SD-kaart. Een 
strak ontwerp voor een elegant professioneel 
toestel en een uitstekende bestendigheid die 
zelfs kinderhanden goed weerstaat. Het vergt 
heel wat bestendigheid om het hele gezin te 
vermaken.



TECHNISCH KENMERKEN WIST U DAT?

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen 225 x 135 x 14 mm

Gewicht 610 g

Kleur Zwart

Besturings-
systeem AndroidTM

Versie 9.0 PIE
Zero Touch en AER

Processor OCTO-CORE 1,8GHZ

Type Qualcomm® SnapDragon™ 450

SAR Hoofd/Ledematen                           1,43 W/kg/2,31 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

SCHERM

Grootte  8’’

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

Touchscreen Capacitief scherm, 5 punten

Resolutie 16:10, 1280x800 WXGA

Lichtsterkte 450 cd/m2 

BATTERIJ

Type Li-Ion polymeer

Vermogen 7000 mAh

Batterijduur bij communicatie (2G/3G) 50 uur 42 min

Batterijduur in slaapstand (4G) 756 uur

Batterijduur in GPS-modus* 18 uur 24 min

GPS Ja

Type GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo  

Play storeTM Ja

Google-services Ja

Handsfree Ja

Wekker Ja

Geluidsopname  Ja

FM-radio                                Ja (Met geïntegreerde antenne)

Zaklamp  Ja

Aanpasbare multifunctionele knop  Ja, 2

QR Code Reader Ja

SOS-functie Ja

Afmetingen doosje 253x167,5x55mm

Gewicht 1240gr

Versnellingsmeter Ja

Gyroscoop Ja

Lichtsterktesensor Ja

Magnetometer 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

LOGISTIEK

Jack stekker 3,5 mm 

Ondersteunde 
formaten 

AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC

MUZIEK

RAM 3 GB 

Flits 32 GB

Extern (Micro-SD) tot 512 GB

Sensor 13 MP 

Autofocus PDAF

Camera voorkant   5 MP 

Flits LED 

Zaklamp 0,5W

Ondersteunde 
formaten JPEG 

Resolutie FHD 1080p @30fps  

Ondersteunde 
formaten MPEG4, H.264, H. 265

SIM Lade voor drie kaarten: Dubbele SIM + 
Micro SD 

Type Nano SIM

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

3G (HSPA+) 850/900/1700/1900/2100 MHz 

4G (LTE) 

FDD-LTE : 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 
5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) / 

28 fullband(700) / 32(1500) 
2-CA down only 

+ TDD-LTE : 38(2600) / 40(2300) 

VoLTE Compatibel**

VoWIFI Compatibel**

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

Bluetooth® 4.1

ANT+  Ja

NFC Ja, Betaalfunctie

USB 2.0 Fast Charge Type-C 

OTG Ja

X-LINK Ja

GEHEUGEN

NETWERK & CONNECTIVITEIT 

FOTO

VIDEO

X-BLOCKER

KENMERKEN VOOR BUITENGEBRUIK

IP-norm IP 68

Waterdichtheid zout 
water  1,5m/30 min

Stofdichtheid Totaal

Gebruikstemperatuur -25 °C/+ 50 °C

Bestendigheid MIL STD-810G (13 TESTS) 
Droptest 6 kanten, 1m50

Productreferentie COT4.TAB.OPM

EAN-code 3700764711057

Afmetingen doos 380 x 216 x 335 mm

Aantal producten/doos 6

Gewicht van doos 8 kg

Afmetingen pallet 1200x800x1490 mm

Lagen 4 (10 dozen per laag)

Aantal producten/pallet 240

Gewicht pallet 370 kg

Douanenomenclatuur 8471300000 

MEEGELEVERD IN DE DOOS

OPLADER USB C-KABEL OORTELEFOONS
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ECOSYSTEEM
bekijk het volledige accessoire-
assortiment compatibel met X-LINK* op 
www.crosscall.com

X-LINK*
MAGNETISCH BEVESTIGINGSSYSTEEM

Sar CORE-T4: Romp: 1,43 W/kg /Ledematen: 2,31 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. * Magconn Technology

ANDROID ENTERPRISE RECOMMENDED 
Als zelfs Android het toestel aanbeveelt ... De Enterprise Recommended-certifi cering garandeert 
dat toestellen voldoen aan criteria die door Google tijdens het testen zijn opgesteld (zero-touch, 
regelmatige updates...) En dankzij zijn uitstekende prestaties en de erkende bestendigheid, heeft 
Google de CORE-T4 een AER-certifi cering toegekend. 

BEVESTIGEN
Omgekeerde polariteit Eenvoudige bevestiging 

en oriëntatie in portrait-/landscapemodus.

OPLADEN
Snel en doeltre� end opladen. 98% van 

het vermogen overgedragen.

OVERDRAGEN
Gebruiksvriendelijk.Geen snoeren meer 

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


