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CAT S42 JE ZNAMENITÝ PRACOVNÍ 
NÁSTROJ. 
Ať už jste členem policie nebo záchranných složek a staráte se o naši 
bezpečnost...
Nebo pracujete v nemocnici a hygiena je vaší prioritou...
Nebo jste stavebním dělníkem a potřebujete telefon, který odolá každodenním 
nástrahám vyskytujícím se na staveništi...

IP68 a Mil Spec 810H 
Odolnost vůči pádu, prachu a nárazům – naše chytré 
telefony jsou vyrobeny z nejpevnějších materiálů, a to 
uvnitř i zvenku

Hygiena  
lze opakovaně ponořit do vody a čistit horkou 
vodou a mýdlem

Nabízí rychlejší připojení
Čipová sada Mediatek Helio A20 MT 6761D 
Čtyřjádrový procesor 1,8 GHz”
Google Android™ 10 (s aktualizací na verzi 11)

Delší výdrž baterie 
Až dva dny při běžném používání (4200 mAh) 

Hlasitý, vysoce kvalitní zvuk 
Nutnost při práci v hlučném prostředí

5,5” displej HD+ s vysokým jasem
Dotyková obrazovka Corning® Gorilla® Glass 5 – 
odolnost vůči poškrábání a ultra vysoký jas umožňující 
dobrou čitelnost i na přímém slunci

CAT S42®

NEOCENITELNÝ PRACOVNÍ TELEFON
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TECHNICKÉ 
ÚDAJE   
ROZMĚRY & HMOTNOST
Rozměry:
161,3 x 77,2 x 12,7mm
Hmotnost: 
220g
 
MIMOŘÁDNÁ ODOLNOST
Stupeň krytí IP68: odolnost proti písku, prachu a nečistotám 
Vodotěsnost: až do hloubky 1,5 m po dobu 35 minut 
Zkouška odolnosti proti pádu: z výšky až 1,8 m na beton 
MIL SPEC 810H: tepelný ráz: zvládá vysoké teplotní rozdíly v rozmezí od -30 °C do 75 °C 
po dobu až 30 minut* 
Odolnost proti vibracím: kategorie 4.  
Odolný proti vlhkosti a slané mlze

HYGIENA
Test opakovaným otíráním bělidlem s 3000 cykly 
Testy odolnosti vůči otěru alkoholem při tlaku 500 gF/cm2 s několika stovkami cyklů 
Prodloužené vystavení účinkům směsi chemických látek vyskytujících se v běžném prostředí a 
testování citlivosti 
 

BATERIE
Kapacita: 4200 mAh (podporuje rychlé nabíjení) 
Typ: lithium-iontová, nevyjímatelná 
 

DISPLEJ
5,5” displej HD+ (1440 × 720) s vysokým jasem, 18 : 9
IPS LCD, technologie reagující na mokré prsty / prsty v rukavicích**  
 

KRYT DISPLEJE
Corning® Gorilla® Glass 5 
 

PLATFORMA (OS)
Google Android™ 10 (s aktualizací na verzi 11)
 

PROCESOR
Čipová sada Mediatek Helio A20 MT 6761D 
Čtyřjádrový procesor 1,8 GHz 
 

PAMĚŤ
32 GB ROM 
3 GB RAM 
Rozšířitelná pomocí karty microSD™ až na 128 GB (samostatné sloty pro microSD™ a SIM)  
 

B2B
Certifikace Android Enterprise Recommended od společnosti Google
Podpora programu Android Enterprise (úspěšné absolvování sady testů AE)
Podpora bezdotykového ovládání
Opravy chyb zabezpečení každých 90 dnů po dobu 2 let + pokrytí ESMR po dobu 1 roku
Registrace EMM a zřizování zásad klíčů ověřeno pomocí: 
VMware Workspace ONE, IBM MaaS 360, SOTI, Mobile Iron

FOTOAPARÁT
Zadní: 13MPx snímač, f/2,0, PDAF,  
Přední: 5Mpx snímač 
 

MULTIMÉDIA
Audio: FM rádio, přehrávač médií
Záznam videa: 1080p při 30 fps
Přehrávání videa: 1080p při 30 fps 
 

SÍŤ
LTE pásma:  
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28
3G pásma: 1, 2, 4, 5, 8
2G pásma: 2, 3, 5, 8  
 

RYCHLOST PŘENOSU DAT†

Maximální rychlost stahování dat: 300 Mb/s 
Maximální rychlost odesílání dat: 50 Mb/s 
 

KONEKTIVITA
Konektor audio: 3,5 mm (vodotěsný) 
Bluetooth®: 5 
NFC: Ano (Android Pay™) 
Wi-Fi®: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 
USB: USB 2.0 / micro USB (vodotěsný), USB-OTG  
Typ SIM karty: nano SIM, varianty s jednou a dvěma SIM kartami 
GPS: GPS, AGPS, Glonass, BeiDou (v závislosti na variantě), Galileo 
 

SENZORY
E-kompas 
Senzor přiblížení 
Senzor okolního osvětlení 
Akcelerometr
 

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
Programovatelné tlačítko s režimem PTT 
Fyzická tlačítka pro napájení a hlasitost (zvýšení/snížení) 
Odolná protiskluzová pogumovaná zadní strana z TPU 
Notifikační LED (2 barvy) 
 

APLIKACE
OfficeSuite, Toolbox, OnGuard Solo

† Frekvence sítí se v různých regionech mohou lišit v závislosti na mobilním operátorovi a na vaší poloze. Rychlosti odesílání a stahování 
závisejí také na mobilním operátorovi.
Dostupný volný prostor je menší kvůli uloženému softwaru telefonu. Uvedené časy (doba hovoru, pohotov-ostní doba a další) jsou 
stanoveny pro 3G a závisí na stavu sítě a použití telefonu. Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

*Testováno s použitím různých teplot a časových cyklů
**Nelze zaručit, že všechny rukavice budou podporovat tuto funkci


