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 Quad-band: tecnologia GSM 

 Compatível com todas as centrais PABX 

 Display LCD luminoso com identificação de chamadas DTMF

 Call back com memória para 300 números

De fixo para celular: fale mais e pague menos

TELECOM

ITC 4000



De fixo para celular: fale mais e pague menos

TELECOM

Características Técnicas:

Tecnologia GSM

Modo de operação GSM

Display LCD com backlight

Potência do sinal de transmissão < 2 W

Tensão de operação 12 VDC

Frequência de trabalho 850, 900, 1800 e 1900 MHz

Dimensões 210 x 140 x 48 mm

Peso líquido 400 g

Vida útil da bateria em repouso 3 horas

Temperatura de operação -10 ºC a 45 ºC

Umidade relativa 10% a 95%

Ruído < 60 dB

Pressão atmosférica 86 a 106 kPa

Corrente da fonte 1,5 A

Potência máxima 18 W

Facilidades:

Antena externa com cabo extensor de 3 m (permite a escolha do •	

melhor local para instalação)

Indicação do nível de sinal GSM•	

Uso em mesa ou parede•	

Bateria interna com indicação de status de carga•	

Programação/configuração manual via aparelho telefônico•	

Fonte de alimentação externa bivolt automática•	

ITC 4000

A ITC 4000 Intelbras é uma interface celular inteligente que reduz o custo das ligações, permitindo que chamadas feitas de fixo 
para celular tenham o mesmo valor de chamadas entre móveis. E você ainda aproveita todas as vantagens das operadoras para 
economizar sempre, além de contar com a assistência técnica Intelbras em todo o Brasil. 
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Você efetua a
ligação para o
celular de destino
através de um
telefone comum.

Sua ligação é
processada pela
central PABX
conectada à
interface celular.

O sinal é recebido e
transmitido pela
sua operadora
de telefonia móvel.

Sua ligação é
recebida pelo
destinatário como
uma chamada
entre móveis.

1 2 3 5A Interface celular
transforma a
sua ligação de uma
linha fixa em um
sinal de linha celular.
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