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الثريا إكس تي-برو
معايير عالمية للمحترفين



 

صمم هاتف الثريا إكس تي-برو خصيصًا للمستخدمين المحترفين، وهو هاتف االتصاالت الفضائية ا�كثر تطوراً في العالم حيث 
يمتاز بمتانة عالية كما تم تزويده ببطارية تعمل لفترة طويلة مما يضمن استمرارية االتصال أينما ذهبتم. 

يعتبر هاتف الثريا إكس تي-برو أول هاتف اتصاالت فضائية مزود بالنظام العالمي لتحديد الموقع (GPS)، با�ضافة إلى نظام 
المالحة Beidou والنظام العالمي للمالحة الفضائية Glonass، مما يعني إمكانية استخدام الهاتف  في مختلف  ا�قاليم 

 ®Gorilla العالمية. ويتميز الهاتف أيضًا بأكبر شاشة عرض مقارنة بهواتف االتصاالت الفضائية ا�خرى، وهي شاشة مزودة بزجاج
الذي يتمتع بصالبة معززة ليناسب الظروف والبيئات الصعبة. صممت شاشة عرض الهاتف بحيث تضمن مقاومة لوهج الضوء 

وتتيح أفضل مستويات الرؤية حتى في ضوء الشمس الساطع، كما أنها مزودة بمستشعر سطوع يقوم تلقائيًا بتعديل 
مستوى ا�ضاءة الخلفية للشاشة. 

يمكنكم هاتف الثريا إكس تي-برو من إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل بنمط االتصال الفضائي، كما يتيح الربط على 
شبكة ا�نترنت عبر ا�قمار الصناعية �رسال واستقبال الرسائل ا�لكترونية أو تصفح ا�نترنت عند ربطه بجهاز كمبيوتر محمول 

أو مكتبي. كما ان الهاتف مزود بزر استغاثة خاص لحاالت الطوارئ يوفر مواصفات متطورة للمالحة والتتبع. 

هاتف االتصاالت
الفضائية ا�كثر

تطوراً في العالم



 

النظام العالمي للمالحة الفضائية
الفضائية،  لالتصاالت  هاتف  باستخدام  ا�ولى  وللمرة  اÁن  يمكنكم 
 BeiDouو GPS اختيار نظام المالحة المفضل لديكم من بين أنظمة
وGlonass، مما يمنحكم أعلى درجات المرونة في المالحة والتنقل 

أينما ذهبتم. 

أطول فترة تحدث لهاتف اتصاالت فضائية
يوفر هاتف الثريا إكس تي-برو فترة تحدث تصل إلى 9 ساعات، وزمن 
إمكانيات  يمنحكم  مما  ساعة،   100 إلى  يصل  تحدث  دون  تشغيل 

اتصاالت موثوقة يمكنكم االعتماد عليها عند الحاجة.  

شاشة عرض مزودة بزجاج Gorilla® المقاوم  للوهج
عرض  وشاشة  الصعبة،  والبيئات  الظروف  يناسب  مقوى  زجاج 
المفتوحة تضمن وضوح  البيئات  مصممة خصيصًا لالستخدام في 

الرؤية حتى تحت ضوء الشمس المباشر مهما كان ساطعًا. 

زر استغاثة مخصص
يسهل  متخصص  استغاثة  بزر  مزود  تي-برو  إكس  الثريا  هاتف 
مطفئًا  الهاتف  كان  إذا  وحتى  الطوارئ.  حاالت  في  استخدامه 
فيمكنكم ببساطة الضغط بشكل مطّول على زر االستغاثة لمدة 
في  االستغاثة  خدمة  وتفّعل  الهاتف  تشغل  الخطوة  هذه  ثواٍن.   3
رقم  أي  إلى  الرسائل)  إرسال  و/أو  المكالمات  (�جراء  الطوارئ  حاالت 

يتم تحديده مسبقًا. 

تصميم متين وحجم صغير
يتميز هاتف الثريا إكس تي-برو بحجم صغير يتسع بسهولة في 

المواصفات

للصدمات  مقاوم  أنه  كما  وللغبار،  الماء  لتيارات  مقاوم  وهو  الجيب، 
ويناسب االستخدام في الظروف والبيئات القاسية.  

إجراء المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية والفاكس والربط 
على ا¥نترنت عبر ا¡قمار الصناعية

القصيرة  النصية  الرسائل  وإرسال  الصوتية  المكالمات  إجراء  يمكنكم 
أو  المحمول  الكمبيوتر  بجهاز  الهاتف  وتوصيل  الفاكس  ورسائل 
حاالت  في  الفضائية  االتصاالت  شبكة  عبر  ا�نترنت  على  للربط  المكتبي 

عدم توفر الشبكات ا�رضية. 

تدعمه الشبكة الفضائية ا¡كثر قوة وكفاءة 
الثريا الفضائية بكونها الشبكة ا�كثر قوة وكفاءة، كما  تشتهر شبكة 
الثريا إكس تي-برو يضمن  االتجاهات لهاتف  المتطور متعدد  الهوائي  أن 

استمرارية إشارة االتصال دون انقطاع عند السير والحركة. 

المكالمات  تنبيهات  استقبال  تي-برو  إكس  الثريا  هاتف  لكم  يتيح  كما 
حتى إذا كانت إشارة الشبكة الفضائية ضعيفة جداً بحيث ال تتيح استقبال 
المكالمة. وهذه الخاصية مفيدة بشكل خاص عندما يكون الهاتف في 
اتصال طوال  الهوائي وتوجيهه، مما يضمن بقاءك على  جيبك دون رفع 

الوقت.

يوفر الهاتف عدداً من المواصفات ا�ضافية تتضمن: مكبر  للصوت، دليل 
الصادرة  المكالمات  سجل  تقويم،  حاسبة،  آلة  منبه،  ساعة   ، ا�رقام 
والواردة، إجراء المكالمات الجماعية، مجموعات االتصال، االتصال السريع، 

ساعة التوقيت، التوقيت العالمي، والكثير من المواصفات ا�خرى.   
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تغطية
شبكة الثريا

يوفر هاتف الثريا إكس تي-برو إمكانية البقاء على اتصال 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. 
ويعمل الهاتف مع شريحة هاتف الثريا أو شريحة هواتف GSM �كثر من 360 مشغل 

اتصاالت من شركاء الثريا للتجوال حول العالم. 

كما تعمل شبكة الثريا تلقائيًا على تحويل مسار موارد الشبكة نحو حزم طيف 
محددة لتتيح لمستخدمي هاتف الثريا إكس تي-برو التمتع باتصال مستمر دون 

انقطاع خارج نطاق تغطية الشبكات ا�رضية والخلوية التقليدية. 

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

الثريا إكس تي-برو: معايير المهنية العالمية



الهاتف) (هيكل  الحجم 

212 غ

 x 53 x 27 128 مم  

الوزن

الفاكس ا�لكترونية،  الرسائل  إلى  القصيرة  النصية  والرسائل  الهاتفية  المكالمات  والتراسل االتصال  خدمات 

/تنزيل) (تحميل  الثانية  في  كيلوبت   60 / 15 إلى  تصل   GmPRS سرعة 
الثانية في  كيلوبت   9.6 التبديل  دارة  البيانات خدمات 

،BeiDou المالحة  نظام   ،(GPS) الموقع  لتحديد  العالمي  النظام 
Glonass الفضائية  للمالحة  العالمي  النظام 

الفضائية للمالحة  العالمي  النظام 

العرض  شاشة 

(IP55/IK05) والصدمات  وللغبار  الماء  لتيارات  مقاومة  Ingress حماية  معيار 

ساعات@  9 حتى  التحدث  زمن   - البطارية  عمر 

100 ساعة @ حتى  استخدام دون  البطارية  تشغيل  زمن 

مم)،  3.5) ا�ذن  لسماعات  منفذ  البيانات،  لنقل   UDC منفذ   ،Micro USB شاحن 
الشحن لقواعد  الهوائي  منفذ  الخارجية االستخدام  واجهات 

Windows 8 /8.1, 7, Vista الشخصي  الكمبيوتر  مع  التوافق 

اللغات: متعدد  برنامج 
الهندية، ا�لمانية،  الفرنسية،  الفارسية،  (البهاسا)،  ا�ندونيسية  العربية،  ا�نجليزية، 

أوردو البرتغالية،  التركية،  ا�سبانية،  الروسية،  ا�يطالية، 

الصينية: باللغة  برنامج 
ا�نجليزية المبسطة،  الصينية  اللغة 

اللغات

مئوية  +55 إلى  مئوية   -10 التشغيل:  حرارة  درجة 
مئوية  +70 إلى  مئوية   -20 التخزين:  حرارة  درجة 

40 مئوية) (عند درجة حرارة   5-95% الرطوبة:  درجة 
البيئية المواصفات 

الشبكة ظروف  وعلى  الهاتف  استخدام  درجة  على  @تعتمد 

المقوى والمقاوم للوهج    Gorilla إنش، زجاج   2.4 ®قياس 

المواصفات الفنية



 

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

تي-برو حتى في ا�ماكن المغلقة. يتوفر هذا الجهاز مع هوائي 
خارجي وينقل إشارة شبكة الثريا إلى داخل الغرفة/المساحة 

المغلقة دون تغطية الشبكة. 

قاعدة الشحن الثابتة
قاعدة الشحن الثابتة هي عبارة عن قاعدة محول يمكن 

استخدامه في المنزل والمكتب يتيح لك استخدام هاتف الثريا 
إكس تي-برو كما لو كان هاتفًا ثابتًا في االمكان المغلقة.  

أجهزة الشحن بالطاقة الشمسية
يمكنك شحن بطارية هاتف إكس تي-برو حتى في ا�ماكن 

البعيدة عند عدم وجود مصدر للتيار الكهربائي. 

أجهزة شحن السيارة االحتياطية
يضمن لك شاحن السيارة عدم نفاذ الطاقة من هاتف إكس 

تي-برو أثناء تنقالتك. 

بطاريات احتياطية
بطارية إضافية لدعم هاتف الثريا إكس تي-برو 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 توصيل هاتف الثريا إكس تي-برو مع 

أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة للربط على شبكة 
ا�نترنت أو لتحديث برنامج تشغيل الهاتف.  

أين يمكنني شراء الهاتف
يتوفر هاتف الثريا إكس تي-برو لدى مزودي الخدمات العالميين لشركة الثريا. يمكنكم زيارة الموقع ا�لكتروني �يجاد 
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ا�كسسوارات
المتوفرة


