
 

 
 
 

Kerstcadeau’s anno 2020 ? 
 

Een superbestendige Crosscall-tablet  
die u in de handen van de meest onstuimige kinderen durft te leggen 

 
 

Elk jaar zijn het dezelfde kopzorgen om het ideale geschenk te vinden dat voor 
verrasing zorgt… 
Dit jaar gaan we voor een tablet die het hele gezin zal bekoren : design, 
schokbestendig, waterdicht,… Je kan ze zelfs grondig reinigen en desinfecteren met 
hydroalcoholische gel of met water onder druk. 

 
Zoom op de CORE-T4 

De opvallendste nieuwigheid in dit nieuwe CORE-
gamma is de 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! 
 
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! De tablet heeft de AER-certificering (Android 
Enterprise Recommanded) van Google. 
 
Prijs: 499,99€. Cash back-actie tot 100€ 
geldig tot eind décember 2020. 
Te koop bij Vanden Borre, Krefel, 
Mediamarkt, Exellent, Coolblue.  
 
Het volledige CORE-assortiment en de 
slimme accessoires voor auto-, motor- of 
fietsliefhebbers zijn te vinden op : 
www.crosscall.com/nl_BE/home 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Crosscall : doorstaat elke beproeving 

 
De smartphones van Crosscall zijn uiterst resistent 
en bestand tegen zowat elk type vocht. Dat maakt 
de toestellen uitermate geschikt nu grondige 
ontsmetting zo belangrijk is.  
 
De producten in het Crosscall-gamma zijn bestand 
tegen hydroalcoholische oplossingen op basis van 
zowel isopropanol als ethanol. Ze kunnen met 
andere woorden probleemloos ontsmet worden met 
de hydroalcoholische gels die we tegenwoorden 
allemaal in huis of op kantoor hebben, zonder risico 
op beschadiging. En zelfs de meest extreme 

reinigingsmethodes zijn voor Crosscall-producten geen probleem, zoals een grondige reiniging en 
desinfectie met water onder druk (90 bar) of op hoge temperatuur (tot 80°C). 
 
Doorgaans wordt overigens aangeraden toestellen uit te schakelen alvorens die te reinigen en te 
ontsmetten. Met de Crosscall-producten is die voorzorgsmaatregel overbodig, dankzij waterdichte 
kapjes over de aansluitingen (USB, jack enz.). De toestellen kunnen bijgevolg op elk moment en 
op elke locatie probleemloos gereinigd worden. De touchscreens zijn bovendien uitgerust met de 
Wet & Glove-technologie, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik met handschoenen en zo een 
bijkomende bescherming bieden.  
 

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 81 miljoen euro 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 almaar meer bekendheid verwerven dankzij hun kwaliteit en originaliteit, zowel in het thuisland 
Frankrijk als internationaal.   
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