Luottamuksesi arvoinen

Sisäänrakennettu GPS-vastaanotin
Aktiivinen TFT-näyttö, 130 x 130 pikseliä
ja 65,536 väriä
XHTML-väriselain
Tukee jpeg- ja png-kuvatiedostomuotoja
2-puolinen muotoilu
Puhepalautteet
Kestää roiskeita, pölyä ja kolhuja

Ole valmiina
Nokia THR880i TETRA-päätelaite yhdistää
radio- ja matkapuhelimen parhaimmat ominaisuudet luotettavaan ja tehokkaaseen yhteydenpitoon eri viranomaisten kesken. Käyttäjiltä saatu palaute ja ehdotukset on yhdistetty
ainutlaatuiseen kaksipuoliseen muotoiluun ja
helppokäyttöiseen käyttöliittymään. Nokia
THR880i tarjoaa monipuoliset ominaisuudet
ja toiminnot mitä erilaisimpiin käyttötilanteisiin
ja eri käyttäjäryhmille kuten poliisille, pelastukselle, sairaankuljetukselle ja sosiaali-ja terveystoimelle. Nokia THR880i -käsiradio on suosittu
päätelaitevalinta monien viranomaisten, julkisten
palvelujen ja esimerkiksi kuntien käyttöön, niin
Suomessa kuin ympäri maailmaa.
Sisäänrakennettu GPS-vastaanotin tuo uudenlaista turvaa radion käyttäjille. Paikannus- ja jäljitysmahdollisuus helpottaa ja tehostaa yksiköiden
ja resurssien kohdentamista ja optimointia.
Lisäksi hätäkutsupainikkeeseen yhdistetty paikannustoiminto tuo lisäturvaa kenttätoimintaan.
Nokia THR880i -käsiradio on yhtä helppo käyttää
kuin tavallinen matkapuhelin. Aktiivinen korkearesoluutioinen värinäyttö, 4-suuntainen nuolinäppäimistö ja kätevät oikotiet moniin tärkeisiin
radiopuhelimen ominaisuuksiin edistävät käyttömukavuutta. Kestävä rakenne, hyvä äänenlaatu ja
monipuoliset ominaisuudet vastaavat vaativankin
käyttäjän viestintätarpeisiin.
Koko 1:1

Siellä missä olet
Sisäänrakennetulla GPS-vastaanottimella
varustettu Nokia THR880i -käsiradio pystyy
määrittämään sijaintitietonsa GPS-satelliiteista. Erillisen karttasovelluksen avulla eri
yksiköiden tai yksittäisten käyttäjien sijainti
voidaan näyttää kartalla, esimerkiksi päivystäjän työasemalla tai johtokeskuksessa.
Paikannustieto voidaan myös pyytää lähetettäväksi tietyin väliajoin tai tietyn matkan
välein, jolloin päätelaitetta pystytään
jäljittämään.
Kun yksiköt voidaan paikantaa sijaintinsa
perusteella ja lähettää tapahtumapaikalle
lähin vapaana oleva yksikkö, esimerkiksi
ambulanssi, vasteajat nopeutuvat ja
tehokkuus lisääntyy.
Jos käyttäjä joutuu uhkaavaan tilanteeseen
tai vaaraan ja tarvitsee apua, radion punaista
hätäpainiketta painamalla hän voi nopeasti
ja huomaamatta soittaa hätäkutsun ennalta
ohjelmoituun ryhmä- tai yksilönumeroon.
Hätäkutsun yhteyteen voidaan myös ohjelmoida sijaintitiedon lähetys. Jos radio ei
hätäkutsun aikana saa yhteyttä GPS-satelliitteihin eikä pysty laskemaan sen hetkistä
sijaintiaan, niin edellinen talletettu paikkatieto lähetetään sen sijaan. Näin vaaratilanteessa olevan henkilön sijainti voidaan saada
selville ja lähettää apu oikeaan paikkaan.
Käyttäjä voi itse katsoa radion näytöltä GPS:n
laskemat koordinaatit, korkeuden merenpinnasta, nopeuden ja kulkusuunnan asteina.
Tärkeät sijaintitiedot käyttäjä voi myös tallentaa Etappeina radion muistiin myöhempää
käyttöä varten. Etapin voi nimetä ja lisätä
sille myös kommentin sekä lähettää sen
tekstiviestinä toiselle käyttäjälle.

Käyttäjä voi nähdä oman sijaintinsa joko
radion tai yhteensopivan PC- tai PDAlaitteen näytöltä digitaalisella kartalla, jos
hänellä on WAP-yhteys sopivaan erilliseen
paikannus- ja karttasovellukseen. Tietyille
käyttäjille voidaan tarvittaessa antaa oikeus
myös paikantaa toisia käyttäjiä.

Molemminpuolinen hyöty
Nokia THR880i -käsiradion kaksipuolinen
toiminnallisuus mahdollistaa tehokkaan ja
vaivattoman toiminnan eri käyttötilanteissa.
Radiopuolen näppäimet ja toiminnot ovat
käden ulottuvilla ja helposti käytettävissä,
jopa näyttöön katsomatta. Pyöritettävällä
ryhmänvalintakytkimellä ja sen keskellä olevalla Paluu-painikkeella valitset tarvittavan
puheryhmän ja palaat takaisin kotiryhmään
tai vaihtelet kätevästi eri ryhmien välillä.
Tangentin yläpuolella oleva Pikavalikkopainike on ohjelmoitavissa näppäräksi oikotieksi moniin tärkeisiin toimintoihin, käyttäjän ja hänen organisaationsa tarpeiden
mukaan. Voit nopeasti vaihtaa profiilia, aktivoida skannauksen tai lähettää tilatietoviestin. Lisäksi suomen- tai ruotsinkieliset
Puhepalautteet opastavat sinua ja äänimerkki vahvistaa tekemäsi valinnan.
Puhelinpuoli on tarkoitettu tavallisille puheluille, tekstiviesteille ja valikon käyttöön.
Tarkka värinäyttö ja selkeä käyttöliittymä
tekevät siitä yhtä helppokäyttöisen kuin
tavallinen matkapuhelin.

Näyttää ja kuuluu selvästi
Korkearesoluutioinen täysgraafinen TFT-värinäyttö esittää tekstit, valokuvat ja esimerkiksi
kartat tarkasti ja terävästi. Tarvittaessa kuvia
voi myös zoomata. Värinäyttö on miellyttävä katsella ja värit tuovat radion käyttöön
lisää havainnollisuutta.
4-suuntainen nuolinäppäimistö nopeuttaa
radion käyttöä sekä tietojen katselua ja selausta. Sen pikatoiminnot vievät yhtä nuolinäppäintä painamalla statusviesti-valikkoon,
tekstiviestien kirjoitustilaan sekä selaamaan
ryhmälistaa tai -kansioita. Sen lisäksi käyt-

täjä voi järjestää monet tarvitsemansa
menu-valinnat pikavalikoksi, joka aukeaa
kätevästi yhden näppäimen Siirry-toiminnolla.
Nokia THR880i -käsiradiolla voit viestiä luotettavasti. Suuri kaiuttimen audioteho selkeyttää puhetta ja kuuluvuutta, jopa meluisissa ympäristöissä. DC-jännitesyöttö ulkoisille
audiolisälaitteille lisää käyttömahdollisuuksia
eri tilanteisiin, koska radioon voidaan suoraan liittää erilaisia kolmansien osapuolien
valmistamia, ammattikäyttöön suunniteltuja
lisälaitteita, kuten monofoneja, korvanappeja
ja -kuulokkeita.

Vaativiin tilanteisiin, vaativalle
käyttäjälle
Rakenteeltaan kestävä Nokia THR880i
-käsiradio on suunniteltu viranomaisten ja
muiden TETRA-käyttäjien vaativiin ja vaihtuviin tarpeisiin. Se on valmistettu erikoismateriaaleista ja se kestää roiskevettä,
pölyä ja kolhuja. Akku on suojassa takakannen alla. Näyttö on pinnoitettu polykarbonaattilasilla, joka suojaa sitä naarmuuntumiselta. Muotoilultaan käteensopivan radion elastomeeripinnoite antaa
siitä pitävän otteen.

Pysy ajantasalla
Ajantasaisen ja täsmällisen tiedon välittäminen on äärimmäisen tärkeää, kun viranomaiset ja muut eri alojen ammattilaiset
auttavat, pelastavat, opastavat ja palvelevat
asiakkaitaan. Tehokkuus, sujuvuus, käyttäjän
turvallisuus ja luotettava yhteydenpito
omaan ryhmään ja yhteistyössä oleviin
ryhmiin ovat perusvaatimuksia, joihin
Nokia THR880i -käsiradio vastaa.

Lisälaitteet
Nokia THR880i -käsiradio tarjoaa tarvittaessa
käyttäjälleen yhteydet oman työn kannalta
tärkeisiin tietokantoihin kentällä liikuttaessa.
Radion XHTML-väriselaimen avulla on mahdollista katsoa karttoja tai esimerkiksi kuvia
varastetuista ajoneuvoista tai kadonneista
ihmisistä käyttäen IP-pakettidatayhteyttä.
Galleria-valikkoon voi tallentaa näitä kuvia
myöhempää käyttöä varten.
Nokia THR880i -käsiradio perustuu Nokian
johtavaan kokemukseen ja osaamiseen
matkaviestintäalalla. Se mahdollistaa monipuoliset liikkuvuutta, toiminnan tehokkuutta
ja turvallisuutta edistävät sovellukset
ammattikäyttöön nyt ja tulevaisuudessa.

Seuraavat Nokian alkuperäiset lisälaitteet
ovat saatavilla Nokia THR880i -käsiradioon:
Ajoneuvovarusteet
• Nokia Ajoneuvosarja CARK-91B
• Nokia Lisäluuri HSU-1T ajoneuvosarjaan
• Nokia Autolaturi LCH-12
Kantovarusteet
• Nokia Aktiivipidike CRR-1
Datavarusteet
• Nokia Datakaapeli DLR-3P
• Nokia Datakaapeli DLR-3T
(ajoneuvosarjaan)
Akut ja laturit
• Akku BLN-4 Li-Ion 1880 mAH
• Nokia Matkalaturi ACP-12
• Nokia Pöytäteline DCR-1
Lisäksi Nokia THR880i -käsiradioon on
saatavilla erilaisia kolmansien osapuolien
valmistamia lisälaitteita.
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Nokia CARK-91B -autosarja pitää käsiradion tukevasti paikoillaan ajoneuvossa ja lataa samalla radion akun. Autosarjassa on liitäntä ulkoiselle antennille ja HF-varusteille.

Terävä värinäyttö ja nelisuuntainen nuolinäppäimistö
tarjovat erinomaisen käyttömukavuuden.

Voit kantaa Nokia THR880i- käsiradiota kätevästi
yhdistettynä työasuusi.

Tekniset tiedot

Puhepalautteet

Paikannus

Nokia THR880i täyttää seuraavat TETRA-radiolaitteiden
spesifikaatiot lämpötila-alueella -20 °C - +55 °C:
• EN 300 392 V+D Air Interface
• EN 300 394 V+D Conformance testing

• Puhepalaute ryhmän valinnasta ja Pikavalikkopainikkeen toiminnoista
• Kaiutin mahdollistaa 'Kädet vapaana'-toiminnon kaikissa
puhelutyypeissä
• Kaiuttimen / kuulokkeen valinta ja mykistys

Koko

Puhelutyypit

• Sisäänrakennettu GPS-vastaanotin
- Herkkyys -152 dBm
- Kylmäkäynnistys (avoin taivas)*
° 5 metriä (50% luotettavuustaso)
° 10 metriä (95% luotettavuustaso)
*mitattu -130 dBm
- Kylmäkäynnistys TTFF, aika ensimmäiseen
sijaintitietoon (avoin taivas)*
° 40 sekuntia (keskiarvo)
° 60 sekuntia (95% luotettavuustaso)
*mitattu -130 dBm

• Paino: 247 g
• Mitat: 147 x 57 x 35 mm

Taajuusalueet
Tx

Rx

DMO

380-390 MHz
410-420 MHz

390-400 MHz
420-430 MHz

380-400 MHz
410-430 MHz

RF-ominaisuudet
• Lähetin: Teholuokka 4 (EN300392-2 mukaan)
• Vastaanotin: A-luokka
• Automaattinen tehonsäätö 4 kpl 5 dB:n askelmia

Kestävyys
• Kestää roiskeita, pölyä ja kolhuja
• Näyttö suojattu kovapinnoitetulla polykarbonaattilasilla

Näyttö
•
•
•
•

Korkearesoluutioinen, aktiivinen TFT-näyttö
Jopa 65,536 väriä, 130 x 130 pikseliä
7 riviä tekstiä perustilassa
Säädettävä näytön kirkkaus

Puhelinpuoli
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfanumeerinen näppäimistö
4-suuntainen nuolinäppäimistö
Kolme valintanäppäintä
Siirry-toiminnolla kätevään menu-valintojen pikavalikkoon
Tukee JPEG/PNG-kuvatiedostomuotoja
XHTML-väriselain (WAP 1.2.1. stack)
Ruudukko-valikko nopeaan selailuun
Näytönsäästäjä, vaihtuvat väriteemat, taustakuvat
Näytön tekstit yli 10 kielellä. mm. suomeksi ja ruotsiksi

Radiopuoli
• Ryhmänvalintakytkin, Paluu-painike, tangentti, punainen
hätäpainike, äänenvoimakkuuden säädin, Pikavalikkopainike ja kakkostangentti
• Opastavat puhepalautteet yli 10 kielellä, mm. suomeksi
ja ruotsiksi
• Kaiutin ja mikrofoni

Pikavalikko
• Skannaus päälle/pois, Suorakanavatila tai Järjestelmätila,
Ryhmäpuhelut päälle/pois, Lähetin päällä/pois päältä,
7 profiilia ja 10 tilatietoviestin lähetys
• Toiminteet nopeasti Pikavalikko-painikkeella
• Pikavalikon sisältö ja toimintojen järjestys muokattavissa
• Puhepalautteet

Kakkostangentti, vaihtoehtoiset toiminnot:
• Tangentti kotiryhmään
• Lähettää Soittopyyntö-viestin päivystäjälle tai tilaviestoviestin, kun käyttäjä näppäilee 1-5 numeroisen koodin
• Aloittaa puhelun päivystäjälle
• Lähettää erikoistekstiviestin ennaltamääritettyyn
numeroon ns. 'kirjaudu sisään' - koodina

•
•
•
•
•
•
•
•

VIRVE-verkon sisäiset puhelut
Puhelut yleisiin puhelinverkkoihin
Pikapuhelut VIRVE-verkossa
Ryhmäpuhelut VIRVE-verkossa
TETRA-hätäkutsu (punainen hätäpainike)
Piilotettu TETRA-hätäkutsu
Yleinen hätäpuhelu 112
Puhelut taustaryhmistä

Ryhmäliikenne
• Jopa 2000 puheryhmää
• Jopa 200 kansiota puheryhmien hallintaan (jopa 48
ryhmää/kansio)
• Jopa 5 käyttäjän määrittelemää kansiota (Omat kansiot)
• Prioriteettiskannaus
• Jopa 24 dynaamista ryhmää (DGNA)
• Puhepalaute ryhmän valinnasta
• Paluu-painikkeella nopeasti takaisin viimeksi valittuun
ryhmään tai kotiryhmään
• Kakkostangentti ohjelmoitavissa kotiryhmän tangentiksi
• Tangentin toiminnan valinta: vain valittuun ryhmään tai
skannattuun ryhmään
• 2 käyttötasoa, suojattu tasokoodilla
• Altapurkava puheenvuoro ryhmäpuhelussa
• Ryhmäpuheluun liittyminen
• Ryhmäloki seuraa muutoksia ryhmissä
• Taustaryhmät

Suorakanavan ominaisuudet
•
•
•
•
•
•
•

Jopa 180 suorakanavaryhmää
60 suorakanavataajuutta
Suorakanavan gateway-tuki
Suorakanavatoistin-tuki
Skannaus
Altapurkava puheenvuoro
Hätäkutsu punaisella hätäpainikkeella suorakanavaryhmään
• Hätäkutsu ohjattavissa järjestelmäryhmään verkon
kuuluvuusalueella
• Yleinen hätäpuhelu (112) verkon kuuluvuusalueella
• Suorakanavan SCK-salaus, luokat 2a ja 2b

Viestit
• Status- ja tilatietoviestit sekä soittopyynnöt yksilö- ja
ryhmänumeroihin
• Tekstiviestit yksilö- ja ryhmänumeroihin
• Tilatietoviestit ennaltamääritettyyn numeroon
• Ennustava tekstinsyöttö
• Flash-viestit nopeaan tekstiviestintään

Turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autentikointi
AIE-ilmarajapintasalaus (Class 3: DCK/CCK )
PIN / PUK koodit
2 käyttäjätasoa, suojattu tasokoodilla
2-tasoinen näppäimistölukitus, PIN koodilla suojattu
Etäkuoletus
Lähettimen käytön esto
Verkosta putoamisen varoitusääni
Tuki älykorttipohjaiselle päästä-päähän salaukselle, optio

Data-toiminnot

Nokia Oyj
PL 100
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Puh. 07180 08000
www.nokia.fi

•
•
•
•
•
•
•
•

WAP 1.2.1
TETRA IP-pakettidata
Rajapinta AT-komennoille
Ryhmäpuhelun aikana voi lähettää lyhytsanomia
Vuorotteleva lyhytsanoma ja IP-pakettidata
Vuorotteleva yksilöpuhelu ja IP-pakettidata
Vuorotteleva IP-pakettidata ja ryhmäpuhelu
Voidaan yhdistää yhteensopivan tietokoneen RS-232
sarjaporttiin DLR-3P datakaapelilla tai DLR-3T
datakaapelilla CARKIT 91B-autosarjan kautta.

• Automaattinen sijaintitiedon tallennus 1 sekunnin välein
• Sijaintitieto lähetetään:
- Vastauksena yksittäiseen sijaintipyyntöön
- Vastauksena toistuvasti joko ajan tai matkan tai
molempien perusteella
- Automaattisesti, kun soitetaan hätäkutsu punaisella
hätäpainikkeella tai yleinen hätäpuhelu 112
(ohjelmoitava ominaisuus)
• Paikannus päällä / pois
• GPS-merkki näytöllä, kun paikannus on päällä
• Käyttäjä voi katsoa oman sijaintinsa pituus- ja leveysasteet, korkeuden, nopeuden ja suunnan radion näytöltä
• Yksiköiden ja koordinaattimuodon esitystavan valinta
• Etappien (sijaintitietojen) tallennus ja lähetys
• Tuki yhteensopiville WAP- ja PC-karttasovelluksille
• Tukee ETSI TETRA LIP -paikannusprotokollaa (vaihe 1)
• NMEA-tuki pohjaliittimellä
• Päätelaiteavusteinen verkkopaikannus

Muut toiminnot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalenteri
Kello ja herätyskello
Laskin
Tehtävälista
Sekuntikello
Ajastin
7 profiilia
Vähintään 255 nimen puhelinluettelo
Pikavalinnat numeronäppäimissä 2-9
Soittajan tunniste (CLIP)
DTMF-äänivalinta
Duplex-puheluiden estomahdollisuus
Vastausnäppäimen valinta
Näppäinäänten voimakkuuden säätö
Säädettävä soittoäänen voimakkuus ja 35 erilaista
soittoääntä
Säädettävät hälytysäänet
Säädettävät varoitusäänet
Taustavalot päällä / pois
Tangenttipuheluiden mikrofonin valinta
Solunvaihto, tyypit 1 ja 3

Virrankulutus
Latausaika 2.5 - 3.5 h (ACP-12, virta pois kytkettynä)
Akku

BLN-4
1880 mAh
Li-Ion

Puheaika,
duplex

Valmiusaika

Käyttöaika
(5/5/90)

Käyttöaika
(10/30/60)

2 - 4,5 h

25 - 40 h

11 - 25 h

8 - 17 h

Käyttöaika voi vaihdella verkon asetuksista ja käyttötavasta
riippuen. GPS-vastaanotin käyttää THR880i -käsiradion akkua ja
saattaa siksi vaikuttaa lyhentävästi akun käyttöaikaan. Jos GPS on
koko ajan päällä, valmiusaika voi vaihdella 10-40 tuntiin.

