
De CORE-serie, speciaal voor professionals die een oplossing zoeken die perfect 
voldoet aan hun wensen, wordt uitgebreid met een nieuw product, de CORE-S4. 
Als u de voorkeur geeft aan een compacte, sterke en eenvoudige telefoon met 
toetsen, in combinatie met de apps van een smartphone, dan is de CORE-S4 
ideaal voor u. 
 
U krijgt eenvoudigweg duurzaamheid en gebruiksduur in één toestel dat 
compact, sterk en eenvoudig is en zelfs compatibel met het bevestigings- en 
oplaadsysteem X-LINKTM. En bovendien een 4G-verbinding en toegang tot de 
meest populaire apps.  
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I   een uitstekende connectiviteit  
_ Een 4G-verbinding, WI-FI en toegang tot de KaiOS Store. 
 
De CORE-S4 beschikt over speciale netwerkbanden voor 4G-verbinding. Deze banden dekken de meeste Europese providers en alle Franse 
providers.  Thuis of op kantoor maakt uw CORE-S4 verbinding met uw wifi-netwerk (802.11 b/g/n 2,4Ghz) zodat u uw mobiele data-abonnement 
niet hoeft aan te spreken.  Ten slotte zijn via het KaiOS-besturingssysteem verschillende van de populairste apps standaard op uw CORE-S4 
geïnstalleerd. Daardoor krijgt u meteen na het opstarten van uw mobiel, toegang tot Facebook, WhatsApp en nog meer. 

I   duurzaamheid
_  De essentie van het CROSSCALL DNA
 
De CORE-S4 is het toonbeeld van het CROSSCALL DNA, en heeft een garantie van 3 jaar, net als alle toestellen in de CORE-serie. Dit toestel 
voldoet aan onze beloftes betreffende duurzaamheid zonder in te leveren op het gebruik, want het gaat lang mee dankzij de 2300 mAh batterij 
en is tevens bestand tegen stoten en vallen. Bovendien is de CORE-S4 waterdicht in zoet, zout en chloorwater, en stofdicht, ook tegen 
andere microdeeltjes. Zo kunt u het apparaat gebruiken zonder compromissen. De sleutelwoorden zijn duurzaamheid, betrouwbaarheid en 
repareerbaarheid.

I  ergonomisch ontwerp
_  Optimaal gebruiksgemak 
 
De CORE-S4 is compact (140x62x14,4 mm) en licht (153 g), dus hij past in al uw zakken. Het heldere scherm en monoblock toetsenbord 
met achtergrondverlichting zorgen voor een soepel en aangenaam gebruik, zelfs met handschoenen. Een luidspreker van 100 dB maakt 
gesprekken (ook handsfree) duidelijk en hoorbaar, zelfs in een lawaaierige omgeving, terwijl een efficiënte zaklamp helpt als u de weg zoekt 
in donkere omgevingen. 

De CORE-S4 is compatibel met de X-LINKTM* technologie en staat centraal in een heel ecosysteem aan accessoires**, ontworpen om uw 
dagelijkse leven te vereenvoudigen. Het is heel eenvoudig, de CORE-S4 voldoet aan alle eisen voor een ergonomische mobiel die alle situaties 
aankan. 

* Magconn-technologie / ** behalve X-MEMORY

* Magconn technologie / ** Behalve de X-MEMORY
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VIDEO
Ondersteunde formaten MP4, 3GPP

LOCALISATIE

GPS Ja (alleen lokalisering) / Glonass

FUNCTIES
WhatsApp Ja

Facebook Ja

YouTube Ja

Handsfree  Ja

Geluidsopname                                                                                              Ja

Wekker                                                                     Ja (dagelijkse functie)

FM-radio                                                       Ja (geïntegreerde antenne)

Zaklamp Ja

VERPAKKING
Afmetingen doosje 154 x 83,5 x 59,5 mm  

Gewicht 390 g

LOGISTIEK

Productreferentie 1004010501053

EAN-code 3700764722053

Afmetingen doos 289 x 199 x 200 mm

Aantal producten/doos 9

Gewicht van doos ongeveer 3,2 kg

Afmetingen pallet 1151 x 799 x 1556 mm

Lagen 7 (16 dozen per laag)

Aantal producten/pallet 1008

Gewicht pallet 398,4 Kg

Douanenomenclatuur 8517120000

SENSORS

Versnellingsmeter/G-Sensor Nee

Nabijheidssensor Nee

Lichtsterktesensor Nee

Gyroscoop Nee

Magnetometer/E-compass Nee

* Magconn Technologie 
** Te bevestigen met de technische teams van de provider

MUZIEK

Jack stekker 3,5 mm 

Ondersteunde formaten 3GPP, MP3, AAC, MIDI, WAVE

Microfoon Waterdichte microfoon, GORE-membraan

Vermogen van de luidspreker                                                       100 dB

FOTO

Camera achterkant 2 MP 

Autofocus N

Flits  Ja

Ondersteunde formaten JPEG, GIF, PNG, BMP 

NETWERK EN CONNECTIVITEIT

SIM Dubbele lade: SIM of SIM + Micro SD 

Type Nano-SIM

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

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

4G (LTE) 
FDD-LTE band: 1(2100) / 3(1800) / 5(850)  

7(2600) / 8(900) / 20(800) 
28 fullband(700)

VoLTE Compatibel**

VoWIFI Compatibel**

WIFI 802.11b; 802.11g; 802.11n; 
2.4 GHz

Bluetooth® 4.2

USB-poort MICRO USB 2.0

OTG Nee

X-LINKTM* Ja

KENMERKEN VOOR BUITENGEBRUIK
IP-norm IP 68

Waterdicht tegen zout en chloorwater                       1,5 m / 30 mn

Stofdichtheid IP6X (Totaal)

Gebruikstemperatuur -25°C/ + 71°C

Bestendigheid             US MIL-STD-810H (15 testen drop test 6 kanten, 2m

TECHNISCHE KENMERKEN
Afmetingen 140 x 62 x 14,4 mm

Gewicht 152,6 g

Kleur Zwart

Besturingssysteem                                                                               KaiOS

Versie                                                                                                             2.5.3

Processor MTK6731

Type QUAD-CORE 1,1 GHz

SAR Hoofd/Lichaam                                        1,311 W/kg - 1,077 W/kg

SAR Ledematen 2,712 W/kg

Talen
Frans, Duits, Engels, Spaans, Kroatisch, 

Italiaans, Hongaars, Nederlands, Pools, 
Portugees, Sloveens, Arabisch, Chinees

SCHERM
Grootte 2,4’’ - 4/3

Type                                                                                                                     TN

Veiligheidsglas                                                  Corning Gorilla® Glass 3

IK-norm IK04

Resolutie 320x240 pixels, QVGA

Lichtsterkte 500 cd/m² 

BATTERIJ
Type Lithium-polymeer

Vermogen 2300 mAh

Batterijduur bij communicatie (2G/3G) TBC

Batterijduur in slaapstand (4G) TBC

GEHEUGEN
RAM 512 Mb 

Flits 4 Gb

Externe (Micro SD)                                   max 64 Gb (apart verkocht)

INHOUD VAN 
DE DOOS

X-BLOCKER
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OPLADER 5V/1A

USB-A-KABEL - 
MICRO-USB-KABEL

WATERDICHTE 
OORTELEFOONS IPX4
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I  4G in een mobiel... en ook met wifi
_  Totale connectiviteit   

De CORE-S4 integreert netwerkbanden speciaal voor 4G-verbinding (tot 150 Mb download en 75 Mb 
uploaden). Deze banden dekken de Franse providers en de meeste Europese providers. Thuis of op 
kantoor maakt uw CORE-S4 verbinding met uw wifi-netwerk (802.11 b/g/n 2,4Ghz) zodat u uw mobiele 
data-abonnement niet hoeft aan te spreken.  

_  Deel uw verbinding

Door 4G te combineren met wifi, kunt u uw CORE-S4 gebruiken als modem en andere apparaten en mensen 
om u heen laten profiteren van snelle 4G internettoegang.  

_  Dubbele SIM 

De CORE-S4 heeft een dubbel SIM-slot zodat u van de ene naar de andere SIM kunt switchen. Of het nu 
voor persoonlijk of professioneel gebruik is, om over te stappen van de ene provider naar de andere of om 
tijdelijk een abonnement te nemen op een lokaal pakket in het buitenland, u houdt al uw contacten binnen 
handbereik. 

_  Honderden apps om te downloaden.   

Via het KaiOS-besturingssysteem zijn verschillende van de populairste apps standaard op uw CORE-S4 
geïnstalleerd. Zo krijgt u meteen na het opstarten van uw mobiel, toegang tot Facebook en WhatsApp.  
Nog meer apps nodig? Ga naar de KaiOS store en profiteer van een ruime keuze aan downloadbare apps.

I  DE VERVANGER VAN DECT
 
_ Geoptimaliseerd om vaste en draadloze 
telefoons in het bedrijf te vervangen

Tot nu toe gebruikten bedrijven draadloze telefoons 
om van de ene dienst/afdeling naar de andere te 
bellen. Het bereik van 300 m van deze telefoons 
beperkte de mobiliteit en het gebruik binnen 
het bedrijf. De CORE-S4 neemt de belangrijkste 
functies van de DECT (Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications) over. Dankzij de VOLTE-**  
en VOWIFI**-technologieën beschikt  u 
over mobiliteit zonder onderbreking van uw 
communicatie. Wanneer u bijvoorbeeld een 
gebied met WIFI-dekking verlaat, schakelt uw 
CORE-S4 direct over op 4G. Gekoppeld aan het 
draadloze oplaadsysteem van de X-DOCK, is de 
batterijduur van uw CORE-S4 gegarandeerd.

**Volgens bevestiging van providers
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I  compact  en vooral stevig
De CORE-S4 is met glans geslaagd voor 15 van de testen volgens de Amerikaanse militaire norm MIL STD – 810H. Met name de drop-test van 
2 m op beton en de temperatuurtesten. Staalindustrie? Koelcel? U hoeft niet meer te kiezen, de CORE-S4 verdraagt temperatuurverschillen 
van -25°C à +71°C 

I Ontworpen om lang mee te gaan  
Dankzij het digitale monoblock toetsenbord, geïntegreerde beschermroosters op de luidspreker en handsfree speaker kan stof de CORE-S4 
niet binnendringen. Een ideaal ontwerp als u in een timmerwerkplaats werkt waar kleine houtsplinters tussen de toetsen en in de luidsprekers 
kunnen komen die op lange termijn uw telefoon kunnen beschadigen. Bovendien zorgen de afsluitdopjes voor een mobiel die hermetisch 
gesloten is tegen alle microdeeltjes.

De CORE-S4 is het toonbeeld van de waarden van CROSSCALL, met 3 jaar garantie net als alle apparaten uit de CORE-serie, en voldoet volledige 
aan onze beloftes betreffende duurzaamheid. Dit mobiel gaat lang mee zonder dat u in hoeft te leveren op het gebruik. 
Het hele ontwerp van de CORE-S4 is gericht op repareerbaarheid, een van de sleutels is tot de duurzaamheid van een product, zodat de 
onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen door erkende reparatiecentra.  
 
Reparatie van het toestel is dus eenvoudiger geworden 

• De camera is gemakkelijk met de hand te verwijderen 
• De batterij is vastgeschroefd (en niet vastgelijmd) 
• De voorkant hoeft niet meer volledig vervangen te worden om het scherm te verwijderen, een schroevendraaier is voldoende. 
• Het glas is niet op het scherm geplakt. 

I  minder plastic gebruikt, dus goed voor de planeet
De duurzaamheid van de CORE-S4 is doorgevoerd tot in zijn verpakking. Wij zetten ons namelijk ook in voor eco-ontworpen verpakkingen, 
wat onze MVO-aanpak versterkt.  

• 63% van de doos is gemaakt van gerecyclede materialen. 
• De opdruk van de verpakking is gemaakt met uitsluitend plantaardige inkt.  
• De telefoon is verpakt in plantaardig vetvrij papier, gemaakt van meer dan 60% gerecyclede papiervezels. 
• Het plastic zakje waarin de verschillende maten adapters voor de oortelefoon verpakt zijn, is vervangen door kraftpapier met 70% 
gerecyclede papiervezels en bedrukt met plantaardige inkt. 
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BESTAND TEGEN HOOGTE
Lage druk 

en drukverschillen

HOGE TEMPERATUREN
In opslag: +71°C

HOGE TEMPERATUREN
Bij functioneel gebruik +71°C

LAGE TEMPERATUREN
In opslag: -51°C

LAGE TEMPERATUREN
Bij functioneel gebruik -25°C

THERMISCHE SCHOK
Overgang van -40°C naar 

60°C

ZONNESTRALING
Blootstellingspiek van 1120 W/m3

REGEN
3u in zware regen

IJZEL
Vorming van 13 mm ijs 

op de telefoon

VOCHTIGHEID
60°C, 95% relatieve 

vochtigheid gedurende 
28 dagen

ZOUTE NEVEL
Hoge temperatuur en 

aanwezigheid 
van natriumchloride

TRILLING
8u stevig schudden

SCHOKKEN
18 schokken

ACCELERATIE
Van 0 naar 72 km/u in 1 seconde

BLOOTSTELLING AAN 
VLOEISTOFFEN

incidenteel contact met diesel
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I Tikken op uw toetsenbord was nog nooit zo prettig en gemakkelijk!   
 
De CORE-S4 heeft een digitaal monoblock toetsenbord van siliconen met achtergrondverlichting om te voorkomen dat er stof tussen 
de toetsen komt. Voor nog meer precisie en voor het gemakkelijk opstellen van berichten hebben de toetsen van de CORE-S4 een anti-
slipstructuur en zijn extra groot, zodat u ze gemakkelijk kunt bedienen, zelfs met handschoenen aan. 

x-linktm*
De bevestigingstechnologie

BEVESTIGEN
Eenvoudige magnetische 

bevestiging en oriëntatie in 
portrait-/landscapemodus

OPLADEN
Snel en doeltreffend opladen. 98% 
van het vermogen overgedragen.

OVERDRAGEN
Gebruiksvriendelijk. Geen 

snoeren meer nodig! Bevestiging 
in één beweging, laadt op en 

draagt gegevens over.

* Magconn technologie / ** Behalve de X-MEMORY/SAR CORE-S4: Hoofd: 1.311 W/Kg / Lichaam: 1.077 W/Kg / Ledematen: 2,712 W/Kg. De SAR (of Specifieke Absorptie Ratio) 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 de SAR lichaam, 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. Conform artikel L.11-3 van de consumentenwet zijn onderdelen die onmisbaar zijn voor het gebruik van 
dit product gedurende 3 (drie) jaar vanaf de aanschafdatum voor de consument beschikbaar. Telefoon wordt apart verkocht. 

I  ontworpen voor uw comfort
De CORE-S4 is ontworpen als smartphone en is de nieuwste CROSSCALL-mobiel in de CORE-serie. Dankzij het compacte formaat (140x62x14,4 
mm) past het toestel goed in de hand en kan ook in al uw zakken worden gestoken, zowel van uw spijkerbroek als uw werkoverall. Met de 
efficiënte zaklamp vindt u gemakkelijk de weg in donkere omgevingen. 

Comfortabele leesbaarheid zelfs in de volle zon

Het heldere scherm (500 nits) van de CORE-S4 biedt optimale zichtbaarheid, ook in de volle zon. Het scherm van de CORE-S4 wordt beschermd 
door bestendig Corning Gorilla Glass 3, dat optimale helderheid garandeert. 

I Nooit meer “Sorry, ik versta je niet…”   
 
Bellen in een lawaaierige omgeving is soms erg lastig. De CORE-S4 is uitgerust met een luidspreker van 100 dB zodat u de ander goed kunt 
horen en (ook handsfree) duidelijke en verstaanbare gesprekken kunt voeren, ongeacht de omgeving, zoals een werkplaats, bouwterrein of 
midden in de stad. De CORE-S4 heef een speciaal ontworpen microfoon zodat u zich ook goed verstaanbaar kunt maken.

I compatibel met x-LINKTM*  
De CORE-S4 is de CROSSCALL-mobiel met toetsen compatibel met X-LINKTM* met een serie X-LINKTM* accessoires van CROSSCALL die het 
gebruik gemakkelijker maken**.
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