A CROSSCALL APRESENTA O TREKKER-X4, O SMARTPHONE QUE
INCLUI UMA CÂMARA DE AÇÃO
• O TREKKER-X4 é o único smartphone do mercado antichoque,
resistente à água e possui uma grande autonomia, assim como uma
câmara de ação 4K com diferentes ângulos de gravação de imagens
e uma aplicação exclusiva de edição incluída no terminal, sem perder
a elegância e o design característicos da Crosscall. l.

• A Crosscall, o fabricante francês líder em tecnologia de comunicações
móveis para atividades ao ar livre, com mais de dez anos de
experiência no sector, apresenta um smartphone que incorpora as
qualidades mais apuradas de uma câmara de ação num telemóvel
absolutamente outdoor para viver e capturar cada segundo.

Madrid, 04 DE FEVEREIRO DE 2019. Com todas as coisas que podem acontecer durante um dia, cada segundo é uma história
para contar. Por isso, para todos aqueles que não têm dois dias iguais, que gostam das emoções, que desfrutam do momento,
que têm uma vida ativa e que nada os vai parar… apresentamos-lhes o novo TREKKER-X4, o novo terminal da Crosscall com o
qual vão poder captar, editar e partilhar momentos únicos e irrepetíveis de forma instantânea. Tudo isto graças à câmara de ação
incorporada no smartphone. Ready to start? GO!
O PRIMEIRO SMARTPHONE DO MUNDO CRIADO PARA OLHAR ATRAVÉS DE UMA CÂMARA DE AÇÃO
Através da permanente inovação tecnológica e com a vontade de
oferecer a melhor experiência multifuncional aos utilizadores, a
Crosscall, a marca francesa fabricante líder de telemóveis outdoor,
formou uma parceria com os maiores especialistas em fotografia
e vídeo para desenvolver o TREKKER-X4: o primeiro smartphone
100% outdoor que combina o melhor desempenho de ambos os
mundos: uma câmara de ação integrada num terminal à prova de

água, ultra-resistente, com uma grande autonomia e fabrico próprio,
que permite viver cada momento intensamente, captá-lo, editá-lo e
partilhá-lo conseguindo, assim, histórias únicas.
Graças à tecnologia Panomorph, não vai perder nenhum pormenor
de cada imagem graças aos 4 ângulos de captura de imagem: 88°
110° / 140°/ 170°, com uma visão muito semelhante à do olho humano
e pela extraordinária qualidade 4K.

VIVER, CAPTURAR, EDITAR E PARTILHAR: X-CAM, A APLICAÇÃO QUE DÁ VIDA ÀS SUAS HISTÓRIAS
Porque las mejores historias deben ser contadas, Crosscall ha desarrollado el TREKKER-X4,
un dispositivo que ofrece a aquellos consumidores con un estilo de vida activo y dinámico, una
experiencia inigualable de video “todo en uno”. Por primera vez en el mundo, un smartphone
esencialmente diseñado para vivir momentos únicos, capturarlos, editarlos y compartirlos al instante
desde el mismo dispositivo gracias a su gran distancia focal angular y su aplicación nativa X-CAM.

VIVER INTENSAMENTE
O TREKKER-X4 é, presentemente, o telemóvel inteligente mais robusto e outdoor criado pela
Crosscall. A fim de desfrutar sem limites da vida ao ar livre, cumpre com a norma e é certificado com
o padrão IP68 de máxima resistência à humidade, sendo à prova de água até 2mts de profundidade
durante uma hora. Graças à bateria de 4400 mAh, é o aliado perfeito para qualquer atividade,
porque é um “todo-o-terreno” para os momentos mais importantes. O TREKKER-X4 cumpre
com a norma militar americana MIL-STD 810G, que garante a sua resistência às temperaturas mais
extremas, aos choques, aos arranhões, às pisadelas, às quedas de até 2 metros; aguenta tudo graças
à sua estrutura de TPU (poliuretano termoplástico) de dupla injeção.
Tudo isto integrado num smartphone fácil de utilizar, simples e leve, com uma espessura de só
12,8mm, um design de vanguarda que lhe confere elegância e, por outro lado, com uma câmara de
acção 4K integrada na parte traseira do telemóvel.

#CROSSCALL

CAPTAR CADA SEGUNDO

ALCANÇAR O QUE PRETENDER COM OS ACESSÓRIOS

Com a função Hyperstab® do TREKKER-X4 é possível correr,
saltar, não perder velocidade ou ritmo porque, através da análise
de dados do giroscópio, os movimentos desnecessários ou a
mais são eliminados do telemóvel. Além disso, com a Dashcam
é possível recuar no tempo, sendo esta uma inovação da
Crosscall que permite gravar ações passadas e captar momentos
inesperados ao disparar de forma contínua a câmara e guardar os
últimos 30, 60 ou 90 segundos na memória. Juntamente com as
outras funções dinâmicas de câmara lenta, de intervalo de tempo,
e de transmissão ao vivo, e sempre com a melhor qualidade
de 4k, a intensidade de todas as atividades ganha vida e cria
recordações únicas no seu smartphone.

Equipado com a tecnologia X-LINKTM, o sistema de conexão
magnética desenvolvido pela Crosscall e integrado no
equipamento permite multiplicar a capacidade dos recursos
graças à compatibilidade do dispositivo com todo um
universo de acessórios: segurar o smartphone no braço
com o acessório X-ARMBAND, recarregá-lo com um simples
contacto magnético com o X-POWER ou segurá-lo no peito
com o X-CHEST são algumas das muitas possibilidades
que oferece o TREKKER-X4 para chegar onde quiser.

EDITAR NUNCA TINHA SIDO TÃO FÁCIL
X-POWER

A aplicação exclusiva X-CAM, desenvolvida pela Crosscall, foi
concebida para criar uma interface própria que permite reunir,
no próprio smartphone, as melhores fotos e vídeos para os
poder editar oferecendo, assim, uma ferramenta multifuncional.
Nunca foi tão simples e rápido fazer montagens de vídeo desde
o próprio dispositivo.

X-CHEST

PARTILHAR AS MELHORES HISTÓRIAS NUM
INSTANTE
A qualquer hora ou lugar, não deixes de partilhar do que mais
gostas. Com o Live Streaming (da Facebook), e com a X-CAM do
TREKKER-X4, partilhar vídeos de grande angular e transmissões
ao vivo vão permitir que os amigos, a família e os conhecidos vivam
contigo a tua X-STORY: umas férias na praia, um campeonato de
running, um projeto profissional, uma descida na neve e muito
mais, graças à qualidade 4k.de running, un proyecto profesional,
un descenso en la nieve y mucho más, gracias a su calidad 4k.

X-ARMBAND

O TREKKER-X4 tem um preço de venda ao público recomendado de 699,90€.
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SOBRE A CROSSCALL
A Crosscall é a empresa francesa líder mundial no fabrico de telemóveis e acessórios
adaptados às necessidades daqueles utilizadores que têm um estilo de vida ativo,
dinâmico e muito exigente.
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Desde o início em 2009, a Crosscall tornou-se referência mundial no fabrico de
telemóveis e acessórios desenvolvidos especificamente para as atividades outdoor e
para os profissionais mais exigentes (telemóveis ultra-resistentes e estanques, com
grande autonomia e design próprio).

