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الثريا إكس تي-اليت
سهل. موثوق. في متناول اليد



 

هاتف االتصاالت
الفضائية ا�فضل 

قيمة في العالم

التواصل المستمر أصبح ا�ن أسهل من أي وقت مضى مع هاتف الثريا إكس تي-اليت، هاتف االتصاالت الفضائية ا�فضل قيمة في 
العالم. 

يوفر هاتف الثريا إكس تي-اليت اتصاالت فضائية يمكنك االعتماد عليها وقيمة ال تضاهى. وقد صمم هذا الهاتف خصيصًا 
للمستخدم الذي يبحث عن هاتف منخفض التكاليف ويحتاج في الوقت نفسه إلى البقاء على اتصال دائم وبشكل موثوق دون 

التأثير على جودة ووضوح االتصال واستمراريته. 

هاتف سهل االستخدام للغاية، يتيح لك إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية القصيرة بنمط االتصاالت الفضائية 
سواء أكنت في وسط الصحراء أو في عرض البحر أو على قمة جبل. 

أينما ذهبت في رحالتك وتنقالتك، يمكنك دومًا االعتماد على شبكة الثريا المتميزة لالتصاالت الفضائية التي توفر اتصاالت 
موثوقة بجودة عالية ودون انقطاع في أكثر من 160 دولة في أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا وأستراليا. 



 

المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة بنمط 
االتصاالت الفضائية

يمكنك إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية 
القصيرة عبر الشبكة الفضائية في حال عدم توفر خدمات 

الشبكات ا�رضية. هذا الهاتف مزود بهوائي متعدد االتجاهات 
يضمن لك اتصاًال دون انقطاع كما يتيح خاصية السير والتحدث 

وإجراء المكالمات أثناء التنقل. 

زمن تشغيل بطارية يدوم
يتيح هاتف الثريا إكس تي-اليت إجراء اتصاالت موثوقة يعتمد 

عليها بفضل طول عمر البطارية والتي تتيح زمن تحدث يصل إلى 
6 ساعات وزمن تشغيل دون استخدام يصل حتى 80 ساعة. 

سهولة االستخدام
كل ما عليك هو شحن الهاتف والتأكد من أن شريحة الهاتف 

تعمل. ا�مر بهذه البساطة. يمكنك بعد ذلك برمجة هاتف الثريا 
إكس تي-اليت لعرض إحدى اللغات المتوفرة وعددها 12 لغة. 

المواصفات

تدعمه الشبكة الفضائية ا�كثر قوة وكفاءة 
تعرف شبكة الثريا الفضائية بكونها الشبكة ا�كثر قوة وكفاءة 

وتمتد رقعة تغطيتها لتشمل أكثر من 160 دولة، أو نحو ثلثي 
الكرة ا�رضية. ويتيح لك هاتف الثريا إكس تي-اليت استقبال 

تنبيه المكالمات الهاتفية حتى في حال عدم رفع الهوائي، مما 
يبقيك على اتصال طوال الوقت. 

مواصفات إضافية
قائمة أرقام االتصال، ساعات المنبه، آلة حاسبة، تقويم، قوائم 
المكالمات الصادرة والواردة، المكالمات الجماعية، مجموعات 

االتصال، االتصال السريع، ساعة اÀيقاف، التوقيت العالمي والكثير 
من المواصفات ا�خرى. 

ا�كسسوارات
قامت شركة الثريا بتطوير مجموعة من اÀكسسوارات الخاصة 

بهاتف إكس تي-اليت لتعزز إمكانيات التنقل التي يتميز بها 
الهاتف عند الحاجة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع 
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تغطية
شبكة الثريا

يوفر هاتف الثريا إكس تي-اليت امكانيات االتصال دون انقطاع بنمط االتصاالت 
الفضائية من أي مكان ضمن شبكة تغطية االتصاالت الفضائية لشركة الثريا، والتي 

تمتد عبر أكثر من 160 دولة في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأستراليا. 

كما تعمل شبكة الثريا تلقائيًا على تخصيص موارد الشبكة نحو حزم طيف محددة 
لتتيح لمستخدمي هاتف الثريا إكس تي-اليت التمتع باتصال مستمر خارج نطاق 

تغطية الشبكات ا�رضية والخلوية التقليدية. 

مهما كانت وجهة مهمتك وأعمالك، فإن هاتف إكس تي-اليت من الثريا يمنحك 
المزايا الموثوقة لالتصاالت الفضائية حتى في الظروف الصعبة والمناطق النائية. 

البقاء على اتصال عبر الشبكات الفضائية يصبح أكثر سهولة من أي وقت مضى مع 
هاتف الثريا إكس تي-اليت. 



Vista ,٨٫١/٨, ٧ Windows
التوافق مع الكمبيوتر الشخصي

(لتحديث برنامج التشغيل)

برنامج متعدد اللغات:
العربية، اÀنجليزية، الفارسية، الفرنسية، ا�لمانية، الهندية، اÀيطالية، البرتغالية، الروسية، اÀسبانية، التركية، أوردو

برنامج باللغة الصينية:
اللغة الصينية المبسطة، اÀنجليزية

إصدارات برنامج التشغيل

حتى ٨٠ ساعة زمن تشغيل البطارية دون استخدام

حظر المكالمات، تحويل المكالمات، المكالمات الجماعية، خاصية االنتظار، مجموعات المستخدمين المغلقة، البريد الصوتي مواصفات الشبكة

ساعة منبه، تقويم، آلة حاسبة، ساعة إيقاف، التوقيت العالمي مواصفات إضافية للتنظيم

كابل بيانات UDC مع منفذ ربط USB، منفذ لسماعات ا�ذن (٢٫٥ مم)، منفذ تيار مباشر واجهات االستخدام الخارجية

حتى ٦ ساعات عمر البطارية - زمن التحدث

١٢٨ x ٥٣ x ٢٧ مم ا�بعاد

١٨٥ غ الوزن

المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة بنمط االتصاالت الفضائية الخدمات

L-Band تردد الشبكة

متعدد االتجاهات (وظيفة السير والتحدث) هوائي الشبكة الفضائية

المواصفات الفنية



 

أجهزة شحن السيارة
يضمن لك شاحن السيارة عدم نفاد الطاقة أبداً من هاتف إكس 

تي-اليت أثناء تنقالتك. 

أجهزة الشحن بالطاقة الشمسية
يمكنك شحن بطارية هاتف إكس تي-اليت حتى عند عدم وجود 

مصدر للتيار الكهربائي. 

أجهزة تكرار التردد الداخلية
يتيح جهاز تكرار التردد الداخلي استخدام هاتف الثريا إكس 

تي-اليت حتى في ا�ماكن المغلقة. 

سماعات ا�ذن
يمكن استخدام هاتف الثريا إكس تي-اليت مع سماعات ا�ذن 

االختيارية دون الحاجة الستعمال اليدين. 

بطاريات احتياطية
بطارية إضافية لدعم هاتف الثريا إكس تي-اليت وإطالة زمن 

االستخدام في حال عدم وجود مصدر للتيار الكهربائي. 

أجهزة شحن احتياطية للسفر (مع مقابس تناسب معايير االتحاد 
ا�وروبي، المملكة المتحدة، الصين، أستراليا)

جهاز الشحن للسفر يتيح وصل الهاتف بأي قابس رئيسي. هذه 
المقابس القابلة للتغيير تتيح لك شحن الهاتف في معظم دول 

العالم. 

كوابل بيانات USB احتياطية
يتيح لك كابل البيانات USB تحديث برنامج هاتف الثريا إكس 

تي-اليت بكل سهولة عند طرح اÀصدارات الجديدة من البرنامج. 

أين يمكنني شراء الهاتف
يتوفر هاتف الثريا إكس تي-اليت لدى شركاء الخدمات العالمية لشركة الثريا. يمكنكم زيارة الموقع اÀلكتروني Àيجاد 
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اÀكسسوارات
المتوفرة


