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SONIM PRESENTERER SIN “XPAND NFC” – EN SLIMLINE
MODULÆR EKSPANSJONS ENHET SOM GIR NFC
FUNKSJONALITET TIL SONIM XP3300 FORCE
Benytt NFC brikker til å spore ressurser internt, ta bilder, og rapporter fra
arbeidsplassen I sann tid
San Mateo, CA– Des 13, 2011 – Sonim Technologies lanserer I dag en NFC modul til modellen
XP3300 Force, XPand® NFC . Kombinasjonen utgjør verdens første ultrarobuste mobiltelefon
med NFC funksjonalitet, kamera og GPS. Designet spesielt for selskaper innen sikkerhet,
service, logistikk, helse, bygg og anlegg mfl.
XP3300 sammen med en Xpand NFC enhet kombinerer NFC funksjonalitet med en
bransjeledende GPS mottager for nøyaktig utendørs lokalisering.
“Xpand NFC er første produkt ute basert på vår nye serie av modulære tilleggsmoduler,
kompatible med nåværende og fremtidige Sonim modeller” sier Sanjay Jhawar, VP/GM of
Marketing and Applications at Sonim.
“Fra spesialiserte sensorer og kortlesere, til forbedret kommunikasjon, vårt XPand konsept vil
gjøre oss I stand til å adressere en enda bredere portefølje av løsninger for virksomhetskritiske
oppgaver – fleksibelt, modulært og robust med en “total cost of ownership” langt under
tradisjonelle robuste håndholdte enheter.”
Telefonens 2 MP kamera og kraftige LED blits, muliggjør rapportering fra arbeidsplassen
dokumentert med bilde. Sammen med bransjespesifikke løsninger fra Sonims partnere, kan
profesjonelle organisasjoner samle inn virksomhetskritisk informasjon, følge logistikk og
administrere arbeidsstyrken I sann tid
NFC Teknologien tilgjengelig I XPand er den samme som benyttes for modellen SonimXP1301
NFC og gir 4cm NFC tag lese avstand og 99% lese nøyaktighet. Java applikasjoner kan starts
automatisk ved oppstart og kjøres I bakgrunns modus.
Sonim telefoner kan benyttes selv under de meste ekstreme forhold. XP3300 FORCE innehar
Guinness verdensrekord som den mest robuste telefonen og har bransjens lengste taletid, 20-24
timer eller 800 timer standby.
XPand NFC modulen er like robust som telefonen den er designet for, og har bransjeledende
batteritid også for NFC enheter. Sertifisert etter MIL-SPEC, tåler den fall fra 2 meter mot betong

og IP68 sertifiseringen betyr at 2 meter under vann I inntil en time ikke er noe problem. Telefonen
er operativ i temperaturer fra -20 to +55 Celsius , og har en ripe- og støt sikker skjerm beskyttet
med Corning® Gorilla® Glass.
Designet for bruk under støy, XP3300 har en støyreduserende mikrofon og en 23mm høyttaler
beskyttet av en vanntett GORE® membran. God avstand mellom tastene muliggjør bruk også
med hansker.
Sonim samarbeider med industri ledende leverandører og system integratører spesialisert innen
NFC løsninger:
•

Avistatime www.avistatime.com I Sverige

•

Over-C I UK og Arika

•

P&T Consulting www.saas2b.eu I Frankrike og Luxenburg

•

Reslink www.reslink.fi/sonim I UK, Norden, Tyskland og Frankrike

•

Spotmaster www.spotmaster.com I Nederland

•

TUOMI www.tuomi-it.com Vest Europa og USA

Mer informasjon og oppdaterte lister på våre NFC partnere og løsniger finnes på:
http://www.sonimtech.com/products/nfc_solutions.php
Utviklere av NFC løsninger og system integratører inviteres til å registrere seg på
www.sonimdevelopers.com og ta kontakt med John Thurgood på j.thurgood@sonimtech.com
XP3300 og XPand NFC leveres med Sonim´s bransjeledende 3 års garanti.

PRIS OG TILGJENGELIGHET
XP3300 med oppgradert NFC programvare og SONIM XPand NFC leser vil være tilgjengelig fra
Sonims partnere. For priser vennligst kontakt din lokale Sonim forhandler.
OM SONIM TECHNOLOGIES
Sonim Technologies (www.sonimtech.com) er produsenten bak verdens mest robust og vanntette
mobiltelfoner, designet spesielt for de som jobber eller oppholder seg I til dels ekstreme miljøer.
Sonims bransje ledende 3- års garanti, har satt en standard for hva kunder kan forvente på
robuste telefoner. Sonim leverer også en portefølje av forretnings løsninger som push-to-talk og
“lone Worker” alarm over mobilnettet.
Selskapet har hovedkontor I SAN Mateo California og produktene selges I mer enn 50 land.

