
CAT® B40

PROFESSIONELE 
4G TELEFOON

4G LTE
MEER DAN RUGGED
LANGE BATTERIJDUUR 1800mAh
UITZONDERLIJKE BESCHERMING TEGEN ZIEKTEKIEMEN
100+ LUMEN ZAKLAMP

WORK SMART - HOLD STRONG - STAY CONNECTED



MEER DAN RUGGED

HYGIENE PLUS

BATTERIJ

ONTWERPKENMERKEN

ONTWERP

HYGIENE PLUS

SUPER FEL

MEER DAN RUGGED

VERTROUWEN ONDER DRUK

Voor het eerst zijn alle externe onderdelen van dit 
product vermengd met een antimicrobieel additief op 
basis van zilverionen voor een uitzonderlijke bescherming 
tegen ziektekiemen (ISO22196) die u, uw collega’s en uw 
familie veilig houdt.

Met een super felle zaklamp met meer dan 
100 lumen aan de voorkant die een helpende 

hand biedt wanneer dat het meest nodig is.

De Cat B40 beschikt over een IP68- en IP69-beschermingsgraad wat uniek is voor een 
telefoon in deze prijsklasse. Wat is er zo sterk aan deze telefoon? Te veel om op te noemen. 
Laat het apparaat per ongeluk vallen en hij stuitert, was hem met een hogedrukspuit of gooi 
hem in water.  De telefoon zal het nog steeds doen.

Tijdens het werk heeft u een telefoon nodig die het gewoon altijd doet. Het is een 
geruststellende gedachte dat de B40 u niet in de steek laat. Deze telefoon is heel 
bewust NIET uitgerust met complexe functies; met deze telefoon kunt u bellen en 

sms’en, de klus klaren (elke keer weer) en aan de dagelijkse basisvereisten van 
werkgerichte communicatie voldoen.
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Valtest
Beschermingsgraad 
Waterbestendig
Militaire normen
Temperatuur

Antibacteriële bescherming 
Zeep en water
Alcohol
Bleekmiddel

Capaciteit 
Type
Spreektijd
Stand-by tijd

Camera
Display
Bluetooth
Audio-aansluiting
USB
Zaklamp
Processor
Besturingssysteem
GSM-banden
3G-banden
4G-banden
VoLTE
SIM
SD-ondersteuning

Afmetingen
Gewicht
Kleur

Tot 1,8 m op staal
IP68, IP69 - Zand-, stof- en vuilwerend
35 minuten lang tot een diepte van 1,2 m
MIL SPEC 810H
-25 °C tot 55 °C (-13F - 131F)

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

1800mAh
Lithium-ion 
11 uur
30 dagen

2MP
2,4 inch QVGA
5.0
Ja, 3,5 mm
Type C
Super fel 100+ lumen
Unisoc T117
Eigen besturingssysteem
2,3,5,8
1,2,5,8
1,3,7,8,20,28
Ja, afhankelijk van provider
Nano (enkele en dubbele variant)
Ja, MicroSD tot 32 GB*

145x62x18mm 
157g 
Zwart

* Er kunnen grotere kaarten worden gebruikt indien geformatteerd naar FAT32 in het apparaat (via Menu, Apps, Organiser, 
Bestanden, ga rechts naar het tabblad SD-kaart)


