
Panorama do Produto
O NTK-670s é um terminal inteligente de

acesso remoto, tipo Tablet PC, para ser
utilizado em Despacho Móvel de Dados,
Consultas Online, Rastreamento e
geolocalização, além de outras inúmeras
aplicações.

Com tecnologia atualizada e robustez
certificada (IP67) por laboratório acreditado

pelo IMNETRO, o NTK-670s é o equipamento
ideal para transmissão de dados em condições
adversas, levantamento topográfico, telemetria,
rastreamento e comunicação com equipes de
campo, onde se exige robustez e confiabilidade
nosprocessos.

O NTK-670s possui todos os meios de
comunicação disponíveis, Satélite, 3G, wi-fi e
bluetooth. Com o Tablet NTK-670s você terá
cobertura em qualquer região do planeta, sendo
essencial em operações crít icas e em locais
remotos. Possibilita o acesso banda larga via 3G
e acesso via rede satelital Iridium de forma
automática.

DESTAQUES
• Mais meios de comunicação disponíveis:

Tablet PCcom comunicação via Satélite!

• Robustez para uso em qualquer condição
climática.

• Flexibilidade, praticidade e segurança na
transmissãode dados.

• Comunicação em qualquer parte do
mundo.
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Ele foi desenvolvido especificamente para
suportar as intempéries das operações críticas,
equipando veículos e conectando equipes aos
centros de operações aonde quer que elas
estejam.

• Comunicação hibrida via 3G, Satélite e VHF
(opcional)



PRODUCT DATA SHEET

Características
• Processador ARM Cortex A9 Dual-Core 1.6GHz;
• Tela:
oColorida TFTLCDcom resolução 1280x800;
oCapacitiva;
o7 polegadas.

• Alimentação:
oUSB: 5VDC,
oAdaptador de alimentação: 8Và 30V DC,
oBateria de polímero de lítio recarregável de

5.500mAh.
• Sistema Operacional:
oAndroid 4.1.1.

• Comunicação 3G:
oWCDMA/HSUPA/HUDPA 2100/1900/850MHz

• Comunicação 2G:
oQuadband (850/900/1800/1900 MHz).

• Comunicação via Satélite Iridium:
oCobertura Global,
oSem necessidade de cartão SIM,
oFaixa de Frequência: 1616 à 1626.5 MHz,
oPacotes: 340 bytes (envio), 270 bytes

(recebimento),
oLatência Global baixa e uniforme sendo <20

segundospor 340 bytes.
• WI-FI:
oCompatível integralmente com 802.11 b/g/n,
oSegurança: WPA2-PSK, WPA, WEP.

• Bluetooth:
oBluetooth 2.1 com EDR.

• Acelerômetro:
o3 eixose capacitivo,
oAceleração selecionável dinamicamente: 2g,

4g, 8g.
• GPSintegrado:
oAGPSavançado,
oAltamente sensível -159dBm.

• Armazenamento:
o Interno: Flash 16GB,
oCartão Micro SDde até 32GB.

• Memória:
oRAM: 1GBDDR3.

• Câmeras:
oTraseira: 5 Megapixelscom autofoco.
oFrontal: 2 Megapixels.

• Áudio:
oMicrofones e autofalantes estéreo com

botõesde controle de volume.
• Conexõese interfaces:
oCartão SIM,
oCartão micro SD,
oMicro USB2.0,
oUSB30 pinos,
oFone de Ouvido.

• Dimensões:
o 213 x 141 x 17.75 mm (Tablet somente),
o 213 x 200 x 22.75 mm (Tablet c/  antena 

satélite).
• Peso: 700g (aproximado).
• Temperatura:
oEm operação: 0°Caté 50°C,
oDesligado: 0°Cà 60°C.

• Acessórios:
oCarregador AC/DC,
oCarregador automotivo,
oManual d usuário,
oCabo USB,
oFone de Ouvido,
oSuporte Veicular,
oAlça de couro para manuseio,
oAdaptador de carregamento veicular

(opcional).
• Certificações:
oANATEL,
o IP67.
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