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O mundo inteiro conecta-se somente através de uma empresa de telecomunicações  

Iridium é a única e verdadeira empresa global de comunicações móveis, com cobertura no mundo inteiro, que 
oferece soluções de polo a polo. Os produtos de voz e de dados da Iridium oferecem soluções de telecomunicações 
que permitem que as empresas, as agências governamentais e as pessoas estejam conectadas em qualquer parte 
do planeta. Através de seus sócios exclusivos no mundo inteiro, Iridium oferece novos serviços de grande 
qualidade que nos permitem ingressar numa nova era das telecomunicações.  

www.iridium.com

Dimensões
140 mm (L) x 60 mm (W) x 27 mm (D)
Peso: 247g

Duração
• Tempo de reserva: Até 30 horas.
• Tempo de uso: Até 4 horas.

Visor
• Visor gráfico iluminado de 200 

caracteres.
• Indicadores de bateria, sinal e volume.
• Teclado iluminado resistente a 

diferentes condições climáticas.

Características de chamada
• Alto-falante integrado.
• Conexão rápida ao correio de voz 

do Iridium.
• Capacidade de correios eletrônicos 

breves e sms de dupla via.
• Código de acesso internacional 

pré-programável (00 o +).

• Caixa de mensagens de voz, 
numéricos e de texto.

• Seleção dos diferentes tons de 
chamadas e de alerta (8 opções).

Especi�cações de durabilidade
• Resistência de nível militar 

(MIL-STD 810F).
• Proteção de entrada (IP65).

Memória
• Lista telefônica interna com 

100 entradas, com capacidade para 
vários números de telefone, endereços 
de correio eletrônico e notas.

• Histórico das chamadas recebidas, 
perdidas e realizadas.

Características de controle de uso
• Temporizadores de chamadas 

con�guráveis para gestionar custos.
• Bloqueio do teclado e do PIN para 

maior segurança.



Rastreamento 
Iridium Extreme™ é o primeiro telefone 
satelital que oferece serviços integrados 
de GPS personalizado, rastreamento em linha 
e opções de emergência com noti�cações. 
Não é apenas um telefone, é um dispositivo 
de rastreamento realmente con�ável e móvel, 
com cobertura verdadeiramente global.

O único telefone com serviço 
de rastreamento integrado
Através de portais em linha certi�cados, 
o Iridium Extreme™ oferece uma plataforma 
de desenvolvimento aberta para soluções 
de localização personalizadas, oferecendo 
rastreamento em tempo real para aumentar 
a e�ciência comercial, melhorar a resposta 
militar e de emergência, rastrear ativos críticos 
ou simplesmente �car em contato com 
familiares e amigos.

• Permite acessar aos usuários por meio de 
solicitações de rastreamento.

• Controla o movimento dos funcionários 
através de atualizações de localização e de 
geo-cercas.

• Utiliza check-in programados para informar 
missões diárias.

• Permite que sua família e amigos rasteiem 
sua localização em linha através de 
atualizações de redes sociais.

• Garante a segurança do pessoal remoto.

• Desabilita solicitações de rastreamento 
para operações sigilosas.

• Ao utilizar Google Maps, o Iridium 
Extreme™ permite, inclusive, enviar um 
SMS com as coordenadas exatas da sua 
localização para qualquer pessoa, desde 
qualquer lugar do planeta.

O único telefone com serviço 
de ajuda integrado
O Iridium Extreme™ é o primeiro telefone 
com um botão de ajuda programável e com 
GPS habilitado. O Iridium Extreme™, com 
certificado SEND (Satellite Emergency 
Notification Device), enviará uma mensagem 
de ajuda ante uma emergência e noti�cará 
quando a ajuda estiver sendo encaminhada.

• Personaliza seu contato de ajuda.
• Envia uma mensagem de ajuda num 

só clique.
• Informa ao destinatário sua exata 

localização.
• Confirma a recepção da sua mensagem.

De um extremo 
para outro
Mesmo sendo o menor dos nossos 
telefones satelitais, o Iridium Extreme™ é o 
mais resistente e agüenta golpes e quedas. 
Foi desenhado especialmente para tolerar 
os usos mais exigentes e complexos dos 
usuários dos telefones satelitais, em 
condições extremas, em todo o mundo. 

O telefone mais resistente
O Iridium Extreme™ é o telefone mais 
resistente e forte do mercado.

• O primeiro telefone satelital com 
durabilidade de nível militar 810F.

• O primeiro telefone satelital com 
proteção de entrada de IP65.

Chegou uma nova força nas comunicações móveis. 

É o primeiro telefone que combina sistemas de localização, 

opções de ajuda e a resistência que lhe permite liderar o 

mercado. Nenhum outro telefone satelital em todo o mundo 

oferece tantos benefícios ao alcance da sua mão.

Estar em contato
O Iridium Extreme™ conta com os mesmos 
serviços de voz e de dados que, desde há um 
tempo, são con�áveis para os usuários, 
proporcionados pela única empresa de 
comunicações satelitais realmente globais e 
móveis em todo o mundo. No entanto, o 
Iridium Extreme™ tem mais para oferecer.

Mais vantagens que 
outros telefones
O Iridium Extreme™ conta com mais 
vantagens do que antes e com mais acessórios 
que qualquer outro telefone satelital do 
mercado, oferecendo às pessoas, mais 
opções de conexão.

• Serviços de localização com GPS.
• Rastreamento em linha.
• Soluções personalizadas para 

diferentes mercados.
• Acessórios para criar uma zona 

Wi-Fi instantaneamente.
• Certificado S.E.N.D. pelo Órgão Regulador 

de Busca e Resgate (Search and Rescue 
Regulating Body, RTCM).

• Cobertura global confiável de dupla via.
• O telefone satelital desenhado com 

o nível militar mais resistente que tiver 
sido fabricado.

SMSSOS

GPS

PADRONIZADO OTIMIZADO REFORÇADO

• A prova de poeira, resistente aos golpes 
e à água.

• Inclui alto-falante e microfone resistente 
ao vento.

• A superfície de agarre antiderrapante, 
com patrão de diamantes, oferece a melhor 
ergonomia de qualquer telefone satelital 
no mercado.

Iridium AxcessPoint
Ao ser combinado com seu telefone satelital 
Iridium, o Iridium AxcessPoint lhe permite criar 
uma zona Wi-Fi e conectar-se à Internet. Agora 
pode se comunicar desde seus dispositivos de 
con�ança, em qualquer lugar do planeta.

O Iridium AxcessPoint faz parte de uma visão 
única acerca da forma de utilizar o poder 
da rede, com maior alcance do mundo para 
oferecer comunicações pessoais melhoradas 
às pessoas e às empresas.

Mais inteligente. 
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