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Sonim lanserer XP3340 Sentinel, en ultra robust telefon med
sikkerhetsalarm og GPS sporing.
Med en sporings tid på inntil 29 timer på ett batteri, setter modellen en ny
standard for sikkerhetsløsninger basert på mobiltelefon.

Stockholm, 20.10.2011 – Sonim, produsenten bak verdens mest robuste telefoner lanserer
XP3300 Sentinel. En telefon med “man down” og alarmfunksjoner for de som jobber eller
oppholder seg I farlige miljøer. Utviklet spesielt med tanke på bedrifter med personell ute I felt.
XP3300 Sentinel øker sikkerheten til brukeren ved aktivitet på isolerte og potensielt farlige
lokasjoner.
Telefonen håndterer avanserte serverbaserte tjenester, eller sms varsling for små bedrifter og
privatpersoner – fleksibelt for å kunne tilby “alle” en sikker og pålitelig tjeneste.

Sonim samarbeider I dag med tjenesteleverandører innen sikkerhet og overvåkning i Norden.
BXO Solution AB og Lots Security AB kan ved lansering tilby internett baserte løsninger. Vi vil I
tiden fremover også søke norske partnere for ytterligere å øke tjeneste utbudet.
Som alle Sonim telefoner, leveres XP3340 med støyreduserende mikrofon, GORE ® forseglet
høytaler og forsterket antenne. Alt for at brukeren skal kunne kommunisere under selv de
vanskeligste forhold.
“De siste 18 månedene har våre kunder benyttet forrige versjon av våre sikkerhetsløsninger
under ekstrem forhold. Tusenvis av arbeidere er nå beskyttet daglig av Sonim og våre partnere”
Sier Sanjay Jhawar, VP Marketing and Applications hos Sonim Technologies.
For mer informasjon om løsningen og en video presentasjon av løsningen se:
www.sonimtech.com/loneworker
MAN-DOWN
Sonim XP3340 Sentinel har en avansert “man-down” funksjon, som programmers online via en
av våre servicepartnere.
Via en sensor (accelerometer) fanger telefonen opp avvikende bevegelser som fall, støt eller
mangel på aktivitet og utløser alarmen.

LANG BATTERITID
På ett fulladet batteri holder telefonen ett 16 timers skift, selv med GPS sporing hvert 2 minutt,
Bluethooth og 5 timers taletid. Med kun GPS sporing, er driftstiden opp til 29 timer med sporing
hvert 2-3 minutt. Dette er lengre enn noen annen telefon på markedet.
ULTRA ROBUST
Sonims “Rugged Performance Standards” (RPS) går lenger enn US Military spesifikasjon 810G
setter for robusthet. Telefonen er basert på den samme plattformen som satte verdens rekord i
Guniess rekordbok som verdens mest robuste telefon.
XP3340 Sentiel, er garantert for fall fra 2 meter mot betong, samt vann (2 meter) og støytett
klassifisert etter IP68 standarden.
Den 2” høy oppløste skjermen er beskyttet av ett 1,5mm tykt Corning® Gorilla® Glass og gir
optimal beskyttelse mot knust skjerm og riper.
Telefonen kan benyttes under temperaturer fra -20°C til +55°C.

DEDIKERTE SIKKERHETSKNAPPER
Sonim XP3340 SENTINEL har egne knapper for sikkerhetsfunksjoner, i fargene rød, gul og
grønn. Dette for å unngå menyvalg og forenkle bruk, også med hansker.
Ett typisk oppsett kan være:
• Rød Knapp: I krisetilfeller trykker brukeren på den rode knappen på siden av telefonen, som
vil fungere selv om taste låsen er aktivert. Brukerens GPS posisjon sendes til
overvåkningssenteret, hvor posisjonen kommer opp på ett kart. En samtale på høytaler settes
automatisk opp med sentralen, etter samtale slutt vil GPS sporingen fortsette inntil situasjonen
er avslutte og telefonen resatt av sentralen..
• Gul knapp: Med denne knappen kan brukeren aktivere sporing, f eks dersom man
beveger seg inn i antatt farlige situasjoner. Sentralen kan da følge brukeren via kartet og
be om bekreftelser på status via tastaturet på telefonen.
• Grønn knapp: Den grønne knappen kan brukes til å indikere at brukeren har startet
eller avsluttet oppdraget, eller at brukeren fortsatt er I sikkerhet.
Basert på erfaringer fra brukere av XP3 Sentinel, leveres XP3340 Sentinel med forbedret GSP
ytelse, geofencing og forenkelt brukergrensesnitt for å kansellere “man-down” alarmer.
XP3340 Sentinel leveres, som alle modeller, med Sonim’s bransjeledende 3 års garanti.
Om Sonim Technologies
Sonim Technologies (www.sonimtech.com) er produsenten bak verdens mest robuste og
vanntette mobiltelefoner, utviklet spesielt for mennesker som arbeider og befinner seg ute eller i
tøffe miljøer. Sonim´s XP- familie av robuste telefoner står for ett enestående håndverk og lever
opp til Sonim´s tøffe ”rugged performance Standards” (som vanntetthet, fall fra 2 meter mot
betong, støv og ekstreme temperaturer osv). Sonim´s bransjeledende omfattende 3-års garanti
har omdefinert brukerens forventninger til robust teknologi. Sonim tilbyr en serie applikasjoner
over mobilnettet innen ”workforce management” som push-to-talk og sikkerhetstjenester for ene
arbeidere. Sonims har hovedkontor i San Mateo California, USA og tilbyr sine produkter i mer enn
50 land.

