
GSP-1700 
Telefon Satelitarny  

 
Ręczny telefon GSP-1700 jest 

najmniejszym i najlżejszym telefonem 

satelitarnym na rynku. Urządzenie 

zapewnia najlepszą jakość dźwięku oraz 

najszybszą prędkość przesyłania danych.  

Telefon jest doskonałym rozwiązaniem 

zarówno dla indywidualnych klientów jak i 

firm. Pozwalając między innymi na elastyczne 

prowadzenie biznesu za pomocą 

nieograniczonego zasięgu w porównaniu do 

telefonów komórkowych. Sieć Globalstar 

oferuje możliwość wykonywania połączeń 

głosowych oraz  przesyłania danych za 

pomocą internetu, w każdym miejscu na 

ziemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cechy: 
 

• Niewielkie rozmiary oraz waga, 
szczególnie ważne podczas 
podróżowania. 

• Bateria pracuje do 4 godzin podczas 
ciągłej rozmowy i 36 godzin w trybie 
czuwania. 

• Ekran przystosowany do pracy w 
różnych warunkach oświetlenia. 

• Podświetlana klawiatura. 

• Dostępne kolory: złoty, srebrny. 
 

Zalety:  
• Dużo większe pokrycie obszarów w 

porównaniu do telefonii 
komórkowej. 

• Czystości dźwięku bez ech podczas 
rozmowy. 

• Łączność międzynarodowa. 
 

 

Cechy podczas łączności  

• Proste wykonywanie połączeń w 
nagłych wypadkach. 

• Automatyczny międzynarodowy 
roaming. 

• Łatwy dostęp do wiadomości SMS i 
poczty głosowej za pomocą ustawienia 
alarmu „ New Message”.  

• Standardowe wejście 2,5mm dla 
podłączenia zestawu słuchawkowego i 
bluetooth. 

• Wybór 8 rodzajów dzwonków.  
 

Dane oraz usługi:  
• Kabel USB ( opcja). 

• Łatwy dostęp do internetu za pomocą 
kodu #777, z każdej bramki na świecie. 

 



GSP-1700 

Telefon Satelitarny  
 

Specyfikacja techniczna  

 

Wymiary  135x 55x 37mm Bateria  3.7V, 2600mAh 
Waga  200g Czas rozmowy  4 godziny 
Temperatura pracy: Czas czuwania  10 godzin  

Podczas wykonywania połączeń 
Telefon  -20°C  do +55°C  36 godzin  

Bez wykonywania połączeń 
Ładowanie baterii 0°C do +40°C Moc wyjściowa  400mW ( telefon) 

794mW ( zestaw samochodowy) 
Przechowywanie 
baterii  

-30°C do +60°C Vocoder  8k 

  Zakres częstotliwości  Nadawanie: 1610.73 do 1620.57 MHz 
Odbiór: 2484.39 do 2499.15 MHz 

 

  Zestaw GSP-1700 zawiera:  

Zestaw słuchawkowy            Ładowarkę      CD-Rom 
Baterię ładowalną                  Skróconą instrukcję obsługi   

 

Akcesoria 

 

 

 

 

 

 

  

 

GDK-1700 DATA KIT 

Kabel umożliwiający 

podłączenie telefonu do 

internetu. 

GVC-1700 ŁADOWARKA 

Ładowarka12V.  

 

GAC-1700 ŁADOWARKA  

Współpracuje z ładowarką GVC-

1700. 

GPB-1700 BATERIA 

Bateria pozwalająca na 36 godzin 

pracy. 

GIK-1700 ZESTAW 

SAMOCHODOWY/ MORSKI 

Zestaw do zainstalowania w dowolnym 

pojeździe, z możliwością wyboru anteny 

oraz długości kabla antenowego.  

 

 

Dystrybucja w Polsce: 
ESCORT Sp. z o.o. 

ul. gen. Dezyderego Chłapowskiego 8 , 
 70-103 Szczecin  

tel. (91) 431 04 07 www.globalstarpolska.pl 

Przedstawiciel: 


