
De CORE-Z5 is de eerste 5G-smartphone van het Franse merk, speciaal voor de meest 
uitdagende professionele toepassing, vooral in een kritieke omgeving. Niet eerder heeft 
Crosscall zo’n ongekend vermogen bereikt: de Qualcomm octa core processor en de 
compatibiliteit met de nieuwste netwerken (5G, WiFi 6/6E) garanderen een optimaal 
gebruik onder alle omstandigheden. 
De telefoon is betrouwbaar, duurzaam en is bestand tegen elke beschadiging. Hij  past 
zich aan de meest veeleisende omstandigheden aan, en dient als mobiel kantoor of 
operationeel hulpmiddel voor kritieke opdrachten. De CORE-Z5 is klaar voor de toekomst, 
is uitgerust met de nieuwste technologieën en voorbereid op die van de toekomst. Dankzij  
deze vele facetten is de CORE-Z5 de eerste 5G smartphone met 5 jaar garantie op de 
markt, een veilige investering voor de lange termij n.

•  Prestaties: Compatibel met 5G en Wifi 6/6E, krachtige Qualcomm QCM6490 
processor.

•  Ontworpen om lang mee te gaan: 5 jaar garantie, AER-certifi cering, norm MIL-STD-
810H,waterdichtheid IP68, accu 4.950 mAh.

•  Ergonomie en techniek: scherm 6.08”, luidspreker van 100 dB, fototoestel 48 Mpx, 
camera 4K.

•   Geschikt voor professionele toepassingen en kritieke missies: X-LINK™ 
technologie, functies Push-To-Talk en PC-vervanging.
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I bestendigheid en duurzaamheid  
_ Een investering in de toekomst

Ten slotte is deze telefoon de meest bestendige van het hele aanbod van 
CROSSCALL. Vallen van 2 m hoog op beton, het meest fi jne stof en de meest 
extreme temperaturen (-25° en +60°C) tasten de prestaties op geen enkele 
manier aan. Ook onderdompeling in zout water of chloorwater kan hij  aan.
Hij  voldoet tevens aan de militaire norm MIL-STD 810H, wat zij n mechanische 
betrouwbaarheid bewij st, ongeacht de klimaatomstandigheden. 

Het toestel is AER (Android Enterprise Recommended) gecertifi ceerd en 
voldoet aan alle eisen op het gebied van veiligheid en updates, wat van 
de CORE Z-5 een operationeel instrument maakt, zelfs voor toekomstige 
software. 
De grote batterij  (4.950 mAh / 800 oplaadcycli) zorgen voor een autonomie 
van 44u aan communicatie. En om ervoor te zorgen dat u dit toestel met een 
gerust hart nog vele jaren kunt gebruiken, bieden wij  een garantie van 5 jaar!

I ERGONOMIE ET TECHNIEK  
_ Met de laatste innovaties

U kunt nu altij d een kaart of een 3D-plan weergeven, een formulier invullen… zelfs met 
handschoenen aan. U kunt afl ezen in groot formaat dat helemaal is aangepast aan uw 
professionele toepassingen, Dankzij  het HD-scherm van 6.08” met een ratio van 19:9 is 
het apparaat goed te hanteren en prettig af te lezen.

Activeer de krachtige luidspreker van 100 dB, en u kunt alles goed horen ,zelfs in een 
lawaaierige omgeving. U spaart tij d met de 4 programmeerbare knoppen en de GPS met 
een nauwkeurigheid tot ongeveer 3 meter. Met het fototoestel van 48 megapixels, met 
de Fusion4 technologie en de 4K-camera heeft u altij d scherpe beelden, en dankzij  de 
ingeniositeit van omgekeerd laden kunt u andere apparaten opladen.

I KRACHTIGE PRESTATIES  
_ De meest krachtige smartphone van Crosscall 

De CORE-Z5 is compatibel met de nieuwste ontwikkelingen en is een 
echt mobiel kantoor, dat presteert op alle terreinen. Met 5G biedt hij 
een gemiddeld bereik dat drie keer groter is dan met 4G, en is daarmee 
geschikt voor nieuwe toepassingen: gebruik van kritieke applicaties 
zoals telegeneeskunde, visio-conferentie in high definition, en zelfs 
videostreaming in 4K.

De smartphone heeft een super krachtige Qualcomm processor 
gecombineerd met acht krachtige cores. U kunt rekenen op een snelle 
uitvoering van meerdere complexe taken tegelij k. 
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|GEBRUIK
_ Oneindige mogelijkheden

De CORE-Z5 is klaar voor de toekomst en zal u zonder enige twijfel nog jarenlang bijstaan in uw dagelijkse bezigheden en op het werk, Hij is 
bijzonder veelzijdig en past zich aan de behoeftes aan van iedereen die mobiel wil blijven.

Transformeer hem in een walkie-
talkie… 

De CORE-Z5 is een alles-in-één oplossing, 
die in een handomdraai een walkie-talkie 
wordt. Dankzij de functie Push-To-Talk 
en de batterij die lang meegaat, kunt u 
communiceren met meerdere collega’s 
over elke afstand en zonder verlies aan 
autonomie…in één gebaar!

…of in een computer 

Met de super krachtige CORE-Z5 kunt u de 
weergave van uw smartphone verplaatsen 
naar een scherm en werkt zo als computer 
dankzij de functie PC-Replacement. 

…zelfs onderweg

Gebruik de X-LINK-verbinding om de 
CORE-Z5 te koppelen aan een hele serie 
accessoires die zorgen voor functionaliteit 
in alle situaties. Laad uw smartphone op 
terwijl u onderweg bent, dankzij X-CAR PRO 
en X-POWER, zodat de telefoon continu blijft 
werken.

|kritieke communicatie
_ De alles-in-een oplossing voor uw werkopdrachten 

De CORE-Z5 profiteert van alle expertise van CROSSCALL op het gebied 
van communicatie in groepen. Hij vormt een onmisbaar instrument voor 
al uw kritieke werkopdrachten en vervangt uw oude mobiele apparaten. 

De CORE-Z5 is veelzijdig en draagt bij aan de reactiviteit van professionals 
zoals politie, brandweer, nooddiensten, beveiliging… en al diegenen die 
op locatie werken. Ervaar het gemak van een groepscommunicatie over 
netwerken met groot bereik (PMR / 4G / 5G). U kunt zonder verlies van 
netwerken communiceren met meerdere locaties ver weg en kritieke 
interventies aansturen waarvoor een nauwe samenwerking nodig is.

Gebruikte banden voor privé-netwerken 
In 4G : band 28, 38, 40, en 1e wereldwijde frequentieband: 68 (700 MHz
In 5G : n28, n38, n40, n77, n78



VIDEO

Resolutie 4K @30fps

Ondersteunde 
formaten 3GPP, MP4

LOCALISATIE

GPS Ja, dubbele frequentie (L1/L5, E1/E5)

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

FUNCTIES
Play storeTM Ja

Google-services Ja

Handsfree Ja

Wekker Ja

Geluidsopname  Ja

Zaklamp Ja

Aanpasbare multifunctionele knop  Ja, 4

QR-codescanner Ja

Vingerafdruksensor Ja

Controlelampje                                                 Ja, 2 meerkleurige leds

VERPAKKING
Afmetingen doosje 188x187x33,5mm

Gewicht 595,4 g

LOGISTIEK

Productreferentie 1001011601265

EAN-code 3700764723265

Afmetingen doos 242x228x241 mm

Aantal producten/doos 6

Gewicht doos ongeveer 4 kg

Afmetingen pallet 1200x800x1598 mm

Lagen 6 (15 dozen per laag)

Aantal producten/pallet 540

Gewicht pallet 391 kg

Douanenomenclatuur 8517130000

SENSORS

Versnellingsmeter/G-Sensor Ja

Nabij heidssensor Ja

Lichtsterktesensor Ja

Gyroscoop Ja

Magnetometer/Digitaal 
kompas Ja

MUZIEK

Audio-aansluiting Waterdichte Jack stekker 3,5 mm

Ondersteunde 
formaten 

AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC;
3GP, WAVE

Microfoon 
Waterdichte microfoon, 

GORE-membraan

Luidspreker 100 dB op 10 cm

FOTO

Camera achterkant 48 MP Fusion4

PDAF Autofocus Ja

Camera voorkant   8 MP 

Flits Led

Ondersteunde 
formaten JPEG, PNG, BMP 

NETWERK EN CONNECTIVITEIT

Sim Lade voor drie kaarten: 2 SIM + 1 micro SD

Type Nano SIM

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

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

4G (LTE) 

LTE FDD: B1 (2100MHz) / B2 (1900MHz) / B3 
(1800MHz) / B5 (850MHz) / B7 (2600MHz) / B8 

(900MHz) / B20 (800MHz) / B28 (700MHz) / 
B32 (1500MHz) / B68 (700MHz)

+ LTE FDD: B38 (2600MHz) / B39 (1900MHz) 
/ B40 (2300MHz) / B41 (2500MHz) / B42 

(3500MHz) / B43 (3700MHz)

5G

NR-FDD n1 (2100MHz)/ n3 (1800MHz) / n5 
(850 MHz) / n7 (2600MHz) / n8 (900MHz) 

/ n20 (800MHz) / n28 (700MHz) + NR-TDD 
n38 (2600MHz)/ n40 (2300MHz)

/ n41 (2500MHz) / n77 (3700MHz) / n78
(3500MHz)

VoLTE / VoWIFI Compatibel***

WiFi

802.11a;802.11b; 802.11g; 802.11n; 
802.11ac; 802.11ax; 802.11k; 802.11r; 

802.11v, 802.11u
2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFI6/6E Certifi ed

Bluetooth® 5.2

NFC Ja, betaalfuctie

USB Type-C 3.2 Gen1

OTG Ja

X-LINKTM* Ja

KENMERKEN VOOR BUITENGEBRUIK
IP-norm IP 68

Waterdichtheid zout 
water  2 m/30 min

Stofdichtheid Ja

Gebruikstemperatuur -25 °C/+60 °C

Bestendigheid         Droptest  (6 zij den, 2 m op beton)

TECHNISCHE KENMERKEN
Afmetingen 175 x 81 x 14 mm

Gewicht 281 g

Kleur Zwart

Besturingssysteem                                                                      AndroidTM

Versie / Zero Touch / AER                                                     12 / JA  / Ja

Processor Qualcomm® QCM6490 

Type Octocore 1xGoldP @2.7GHz + 3xGold@2.4GHz + 
xSilver@1.9GHz

SAR Hoofd/Lichaam                                              1,5 W/kg - 1,03 W/kg

SAR Lede-
maten 2,63 W/kg

Talen DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, ES, FL, FR, HR, IT, 
LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ

SCHERM
Afmeting 6,08’’ - 19:9

Type                                                             IPS - Corning Gorilla® Glass 5

IK-norm IK05

Aan-
raakscherm

CAPACITIEF , WET & 
GLOVE TOUCH 5 PUNTEN

Resolutie 1520x720 pixels (HD+)

Lichtsterkte 500 cd/m² 

BATTERIJ 
Type                                                                                   Lithium-polymeer

Vermogen 4950 mAh 

Batterij duur bij  communicatie (3G/4G) 34u / 44u

Batterij duur in slaapstand (4G) 306u

Batterij duur in GPS-modus** 12u45min

Omgekeerde lading                                                 Ja, via USB-C-poort

GEHEUGEN
RAM 4 GB 

Flits 64 GB

Externe (Micro SD)                               max 1024 Gb (apart verkocht)

*Magconn Technologie 
**GPS + DATA + GOOGLE-kaarten geactiveerd + Lichtsterkte scherm 100% 
***Te bevestigen met de technische teams van de provider

|x-linktm*

De bevestigingstechnologie

BEVESTIGEN
Magnetische bevestiging 

en eenvoudige oriëntatie in 
portrait-/landscapemodus

OPLADEN
Snel en doeltreffend opladen 

98% van het vermogen 
overgedragen.

OVERDRAGEN
Gebruiksvriendelij k.

Geen snoeren meer nodig! 
Bevestiging in één beweging, laadt 

op en draagt gegevens over.

De SAR (of Specifi eke Absorptie Ratio) is een kwantitatieve maat voor de blootstelling aan elektromagnetische golven voor gebruik bij  het oor. De Franse regelgeving schrij ft voor dat dit niveau minder dan 2 W/kg dient te zij n 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. Overeenkomstig artikel L.111-3 van de Franse 
consumentenwet, is de periode van beschikbaarheid van vervangingsonderdelen die essentieel zij n voor het gebruik van nieuwe producten tien (10) jaar vanaf de datum waarop het product niet meer in de handel wordt gebracht. Uw telefoon en de accessoires in de 
doos, zij n gegarandeerd tegen alle storingen en gebreken die zich zouden kunnen voordoen vanwege het ontwerp, de vervaardiging of een materiaaldefect, onder normale gebruiksomstandigheden, gedurende de garantieperiode (algemene voorwaarden van de 
Klantenservice zij n te raadplegen op www.crosscall.com > Hulp > Garantie) vanaf de aankoopdatum van uw telefoon die op uw originele factuur vermeld staat. De commerciële garantie eindigt van rechtswege na deze periode. Google en Android zij n gedeponeerde 
merken van Google LLC.

Inhoud van de doos

Oplaadkabel 
USB-C USB-C

X-BLOCKER oplader 9V/2A
snel opladen


