
EEN GAMMA DAT VOORBESTEMD IS OM UIT TE GROEIEN TOT DÉ NIEUWE REFERENTIE IN DUURZAME 
TELEFONIE 

« Dit initiatief is voor ons de eerste stap in een project waarmee we afstand nemen van consumptietelefonie en resoluut opteren voor telefonie die gericht is op de reële noden van 
de gebruikers en op duurzaamheid » aldus Cyril Vidal, oprichter en CEO van CROSSCALL.

« Ons merk is gebaseerd op de idee dat een telefoon moet beantwoorden aan de noden van de gebruikers, in harmonie moet zijn met hun levensstijl en moet blijven werken, 
ongeacht de omgeving waaraan hij wordt blootgesteld. De gebruiker centraal plaatsen in het ontwerp van onze producten en ons engageren voor hun duurzaamheid, daar 
situeert zich de echte innovatie» zo vervolgt hij. 
CROSSCALL richt zich vandaag tot een steeds breder doelpubliek, gebruikers die kiezen voor een ander soort telefoon, met een langere levensduur en zonder bijzondere 
voorzorgen geschikt voor alle dagelijkse activiteiten.

CROSSCALL VINDT DUURZAME TELEFONIE UIT EN BRENGT HET EERSTE 
GAMMA MET 3 JAAR GARANTIE OP DE MARKT 

Aix-en-Provence, 5 februari 2020 – CROSSCALL, het Franse merk dat gespecialiseerd is in outdoor mobile technology, werd onlangs door de SNCF 
geselecteerd om voor een periode van 3 jaar de medewerkers te voorzien van mobiele telefoons en door het Franse Staatssecretariaat voor digitalisering 
voor de integratie van French Tech 120. Zowel op de professionele als particuliere markt verstevigt het zijn reputatie omwille van de duurzaamheid van 
zijn producten. Van die duurzaamheid wil CROSSCALL een belangrijke troef maken in een nieuw gamma, dat momenteel bestaat uit 3 smartphones en 
een tablet waarop een garantie van 3 jaar geldt.

CROSSCALL ZET IN OP DE DUURZAAMHEID VAN ZIJN PRODUCTEN

Uiterst slijtvast, water- en stofdicht, batterijen met onovertroffen autonomie… 
duurzaamheid stond van bij het begin ingeschreven in het DNA van CROSSCALL, 
en dit terwijl de sector van de mobiele telefonie vaak met de vinger wordt gewezen 
om praktijken van ‘geprogrammeerde veroudering’. Door uitzonderlijk duurzame 
smartphones aan te bieden, gaat CROSSCALL resoluut in tegen deze tendens van 
smartphones met een steeds kortere levensduur.

Al 10 jaar hanteert CROSSCALL uitermate strenge kwaliteitsnormen, die gevalideerd 
werden door meer dan 80 laboratoriumtests. Het creëerde vertrouwensbanden met 
industriële partners die instaan voor specifieke assemblages en daarvoor hoogwaardige 
onderdelen gebruiken die zelf werden getest op hun levensduur en die op lange termijn 
beschikbaar zullen blijven.

CROSSCALL wil niet enkel schokbestendige en waterdichte toestellen met een grote 
batterij-autonomie aanbieden, het engageert zich ook tegenover zijn gebruikers met 
een garantie van 3 jaar op alle producten in het nieuwe CORE-GAMMA.

#CROSSCALL
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CORE-T4, DE EERSTE TABLET OP DE MARKT 
MET AER-CERTIFICERING (ANDROID 
ENTERPRISE RECOMMENDED) DOOR GOOGLE

De opvallendste nieuwigheid in dit nieuwe CORE-GAMMA is de eerste tablet van 
CROSSCALL die tegelijk een volwaardig mobiel bureau is voor professionals én een 
draagbaar vrijetijdsstation dat bestand is tegen alle beproevingen, ook de meest 
onstuimige kinderen!

De AER-certificering biedt professionals, ongeacht hun activiteitensector en 
werkomstandigheden, de mogelijkheid om hun werkinstrument overal mee te nemen.

Met een 8-inch scherm, een Qualcomm 450-processor en 3/32 GB-geheugen kan deze 
tablet met één hand gebruikt worden, in portret en landscape. Hij biedt plaats aan 
2 simkaarten om overal verbinding te maken met 4G+ en toegang te krijgen tot de 
verschillende applicaties, ook in roaming. Met de wifi- en 4G+-connectiviteit kan de 
gebruiker om het even waar en wanneer reactief blijven. Hij zal zich evenmin zorgen 
moeten maken om een lege batterij, want de CORE-T4 is uitgerust met een batterij 
van 7000 mAh, ruim voldoende voor een dag onafgebroken gebruik (mails, Youtube, 
browsen op het internet…).

De schokbestendige en waterdichte CORE-T4 is uitgerust met een 13MP-camera, 
waarmee zelfs onderwaterbeelden geregistreerd kunnen worden!

CORE-X4, LE HAUT DE GAMME

De CORE-X4 is eveneens AER-gecertificeerd en werd ontworpen met het oog op 
maximale polyvalentie. Hij is performant, technisch en uitgerust met componenten 
die bekend staan om hun lange levensduur, zoals de Qualcomm Snapdragon SDM 
450-processor. De CORE-X4 is een in alle opzichten efficiënte smartphone, de perfecte
combinatie van veiligheid en gebruiksgemak. Het 18:9-formaat is bedoeld om hem zo 
ergonomisch mogelijk te maken, wat betekent dat de gebruiker het volledige scherm 
kan bereiken met zijn duim. 
Hij onderging niet minder dan 100 duurzaamheidstests en is bestand tegen schokken 
en onderdompeling, gaande van een val in de modder of een omgestoten kop koffie. 
De op het terrein beproefde robuustheid zal ook op het strand, aan de rand van het 
zwembad of in de bergen van pas komen. De Wet Touch- en Glove Touch-functies 
bewijzen vooral in professionele outdoorsituaties hun nut, maar kunnen ook handig 
zijn in het dagelijkse leven bij regenweer of wanneer de gebruiker natte handen heeft 
of handschoenen draagt.

Naast de voordelen van schokbestendigheid, waterdichtheid en lange autonomie, die 
kenmerkend zijn voor het volledige gamma en bij uitbreiding voor alle producten van 
CROSSCALL, is de CORE-X4 uitgerust met een hoogwaardige 48MP-foto/videocamera 
die gebruikmaakt van de Fusion 4-technologie voor het koppelen van pixels 4 per 
4 (12MP-resolutie). Hierdoor absorbeert hij viermaal meer licht, wat scherpere en 
intensere foto’s oplevert, ook bij beperkt licht.
Speciaal voor professioneel gebruik heeft de CORE-X4 twee programmeerbare toetsen 
zodat de gebruiker een push-to-talk-applicatie kan toewijzen om zijn smartphone als 
een walkietalkie te gebruiken. Gebruikers die afgezonderd moeten werken, kunnen hun 
veiligheid verhogen door de tweede toets te configureren met een lone worker-app.
Met de uitermate polyvalente CORE-X4 kan onmiddellijk worden overgeschakeld van 
de professionele naar persoonlijke modus dankzij de driedubbele simschuif voor 2 
simkaarten en een micro SD-kaart.

Aanbevolen verkoopprijs: 499.90€

Aanbevolen verkoopprijs: 449.90€

EEN VEELZIJDIG EN DUURZAAM GAMMA, VOOR PROFESSIONALS EN GEBOREN AVONTURIERS

Hoewel het nieuwe CORE-gamma in de eerste plaats ontwikkeld is voor professionals en specifieke gebruiksvereisten in bepaalde beroepen, wil het ook een antwoord bieden op 
de verwachtingen van veeleisende particuliere gebruikers. Het CORE-gamma is uitermate veelzijdig en kan beschouwd worden als een geavanceerd werkinstrument of een partner 
in een actieve levensstijl.

#CROSSCALL



OVER CROSSCALL
CROSSCALL, actief op de markt van de outdoor mobile technology, brengt waterdichte en 
schokbestendige mobiele telefoons en smartphones met grote autonomie op de markt. Het bedrijf 
werd in 2009 opgericht door Cyril Vidal als antwoord op specifieke gebruiksbehoeften waarmee 
hij zelf werd geconfronteerd en waarvoor geen specifiek materiaal bestond. Het merk ontwikkelt 
modellen die perfect geschikt zijn voor vijandige en onvoorspelbare omgevingen waarmee sporters 

of professionals op het terrein geconfronteerd worden (water, regen, wind, vocht, stof, schokken…), 
alsook een gamma van performante accessoires. Met 2,5 miljoen verkochte exemplaren, een omzet 
van 71,6 M€ en reeds meer dan 20.000 verkooppunten zet het in Aix-en-Provence gevestigde bedrijf 
zijn evolutie voort met de opmars van zijn mobiele toestellen die groeiende bekendheid verwerven 
om hun kwaliteit en originaliteit, zowel in het thuisland Frankrijk als internationaal. 
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CORE-M4, DE ROBUUSTE PARTNER VOOR 
ALLE ESSENTIËLE FUNCTIES

De e¦ciënte, compacte, slijtvaste, robuuste, waterdichte en betrouwbare CORE-M4 is 
de perfecte illustratie van het DNA van CROSSCALL!  Met zijn afmetingen en ergonomie 
(5 inch 18/9-scherm) is het de ideale smartphone voor no-nonsense gebruik. Hij is 
kleiner en lichter dan de andere smartphones in het gamma, kan met één hand bediend 
worden in alle situaties en past in elke broekzak!
Met zijn Qualcomm 215-processor en 2/32 GB-geheugen werkt de CORE-M4 onder 
Android 9 en met zijn Dual SIM-functie heeft hij net als de CORE-X4 de mogelijkheid 
om vlot over te schakelen van de professionele naar de persoonlijke modus.

De CORE-M4 is speciaal aangepast voor fleet-toepassingen en beantwoordt perfect 
aan de vereisten van het Android for Work-programma (zero touch, compatibiliteit 
met de belangrijkste EMM-actoren*, updates van veiligheidspatches …). Hij is ideaal 
voor teamwerk en voorzien van een programmeerbare toets voor configuratie met 
een push-to-talk-app waarmee het toestel een volwaardige walkietalkie wordt. Een 
tweede programmeerbare toets kan geconfigureerd worden met een functie naar 
keuze, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (SOS, professionele app, foto…).

Met het oog op duurzaamheid bevat de CORE-M4 uitsluitend hoogwaardige 
componenten van gespecialiseerde en erkende toeleveranciers, zoals het Corning glas 
of de 64 bits Qualcomm® 215-processor met 28 nm Quad Core. Met deze in het life 
extended program geïntegreerde processor zijn updates en de lange levensduur van 
de onderdelen gewaarborgd.
Het spreekt voor zich dat hij ook uitblinkt in autonomie: de CORE-M4 kan een dag lang 
intensief gebruikt worden en functioneert volkomen rimpelloos op Android 9.

Aanbevolen verkoopprijs: 299.90€

Aanbevolen verkoopprijs: 219.90€ 

CORE-M4 GO, DE BASIC UITBLINKER VOOR 
DAGELIJKS GEBRUIK

De CORE-M4 GO past zich aan elke omgeving aan, is uitermate schokbestendig en lost 
net als alle smartphones van het merk al zijn beloftes in, zoals dat ingeschreven staat in 
het DNA van CROSSCALL, maar dan in een vereenvoudigde en erg budgetvriendelijke 
versie. Hij draait op een light Android versie (Android GO) en onderscheidt zich met zijn 
onovertro®en gebruiksgemak. Hij heeft hetzelfde formaat als de CORE-M4, is uitgerust 
met hetzelfde fototoestel (12 MP) en een batterij van 3000 mAh, wat ruim volstaat voor 
een dag werken.
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