
CROSSCALL LANCEERT DE X-STRAP: HET IDEALE ACCESSOIRE OM DE 
CORE-T4-TABLET ALTIJD BINNEN HANDBEREIK TE HOUDEN

Aix-en-Provence, 27 januari 2021. Crosscall, de Franse fabrikant van uiterst schokbestendige en slijtvaste smartphones en tablets, 
lanceert de X-Strap, een nieuw accessoire in het Crosscall-ecosysteem dat werd bedacht als antwoord op de noden van de meeste 
bedrijven. Het gaat om een schouderriem en een 360° draaibare draaglus voor de CORE-T4 waarmee de tablet altijd en overal 
binnen handbereik blijft. 

#CROSSCALL

Met X-STRAP, het nieuwe accessoire voor de Croscall-tablet, heeft de 
gebruiker zijn werkinstrument altijd binnen handbereik. De draagriem en 
de draaibare draaglus bieden de ideale oplossing voor intensief en zorgeloos 
gebruik van de tablet op het terrein. Plannen raadplegen, voorraden 
controleren, bestellingen invoeren, diagnoses opvragen… de X-STRAP 
zal zijn nut bewijzen in de meest uiteenlopende beroepen. De X-STRAP is 
vervaardigd uit slijtvaste kwaliteitsmaterialen en is verstelbaar en perfect 
veilig. Daarmee beschikt hij over alle troeven om mobiel te werken met 

maximaal comfort voor schouder en pols. De X-STRAP is tot in de kleinste 
details doordacht om de dagelijkse taken van wie op het terrein werkt te 
vereenvoudigen. Hij is ontworpen om zich de hele werkdag aan te passen aan 
alle gebruiksomstandigheden en om zo het risico op blessures te beperken. 
Dit is een 2-in-1 accessoire dat een antwoord biedt op vaak voorkomende 
problemen op het terrein, zoals de tablet met één hand vasthouden en tegelijk 
informatie vergaren. De draaglus kan ook makkelijk worden losgemaakt om 
de tablet vrij te gebruiken in staande of liggende modus. 

mailto:www.crosscall.com?subject=
https://crosscall.com/
https://twitter.com/crosscallmobile
https://www.youtube.com/channel/UCXr5t3EKnRyuXHCLe18yZ4g
https://www.instagram.com/crosscallmobile/?hl=fr
https://www.facebook.com/crosscallfr/?brand_redir=1521085131524644


ERGONOMISCH EN COMFORTABEL

De lichtgewicht materialen van de schouderriem werden zorgvuldig gekozen 
voor maximaal comfort. Op de schouderriem zijn antislip siliconenstrips 
aangebracht zodat hij perfect op zijn plaats blijft en niet van je schouder 
glijdt. Met het 360° kogeldraaisysteem van de draaglus kan vlot van liggende 

naar staande modus worden gegaan.  
De draaibare draaglus werd in verschillende beroepen op meer dan 2000 
draaibewegingen getest om maximaal comfort te garanderen voor elke 
gebruiker. Uit een onderzoek van 2018 kwam naar voor dat 35% van de 

spier- en skeletaandoeningen zich ter hoogte van de pols situeerden*.
 

VERNUFTIG

In één beweging kan de draaibare draaglus losgemaakt worden van 
de schouderriem zodat de tablet los kan worden gebruikt, in alle 
bewegingsvrijheid. Bovendien zijn de technische punten op de X-STRAP 
te herkennen aan de fel rode kleur. Er is een zeer praktische vakje voor een 
stylus en een tasje met rits om kleine persoonlijke objecten op te bergen 

zoals een ID-badge.  

AANPASBAAR EN AANGEPAST

De X-STRAP past zich aan alle gebruiksomstandigheden en aan elke 
lichaamsbouw aan. De antislip schouderriem en de 360° draaibare draaglus 
zijn verstelbaar om de ideale gebruikshoek te vinden uit 12 mogelijke standen. 
Daarmee is de X-STRAP volledig naar wens regelbaar voor comfort op maat. 
De X-STRAP is zo ontworpen dat hij onmiddellijk en intuïtief in de hand kan 
genomen worden. Met één enkel gebaar kun je de tablet ontgrendelen om 

toegang te krijgen tot alle functies.

BEVEILIGD

Het bevestigingssysteem X-BLOCKER is rechtstreeks geïntegreerd in de 
X-Strap om de tablet volkomen veilig vast te maken met een lostreksterkte 
van 18 kg. Daarmee blijft de tablet een hele dag lang stevig verankerd 
aan je zijde. Wanneer nodig kun je de schouderriem met één klik op de 

veiligheidsgesp losmaken. De knop is ook richtbaar voor extra comfort. 

STERKE PUNTEN 

TASJE MET RITS 
VOOR BADGE, SLEUTELS…

VEILIGHEIDSGESP
MAKKELIJK EN SNEL LOS TE MAKEN

DRAAIBARE DRAAGLUS MET GEÏNTEGREERD 
X-BLOCKER-SYSTEEM

360° DRAAIBAAR

REGELBARE DRAAGLUS

BEVESTIGINGSVELCRO VOOR 
DRAAIBARE DRAAGLUS

METALEN GESP
360° DRAAIBAAR

VERSTELBARE RIEM

VAKJE VOOR STYLUS

COMFORTABELE 
EN ANTISLIP 
SCHOUDERPAD
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OVER CROSSCALL
CROSSCALL, actief op de markt van de outdoor mobile technology, biedt waterdichte 
en schokbestendige mobiele telefoons en smartphones met grote autonomie. 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 meer dan 2 miljoen verkochte exemplaren, een omzet van € 80,5 
miljoen en reeds meer dan 20.000 verkooppunten zet het in Aix-en-Provence 
gevestigde Franse bedrijf zijn evolutie voort met de opmars van zijn veelzijdige 
mobiele toestellen, die steeds meer bekend staan voor hun kwaliteit en originaliteit, 
zowel in het thuisland Frankrijk als internationaal. 
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CORE T-4, EEN TABLET VOOR ELKE OMGEVING

Industrie, bouw, horeca... In welke activiteitensector hij ook wordt ingezet, 
de CORE-T4-tablet levert topprestaties en is schokbestendig en stof- en 
waterdicht, ook voor de meest dynamische terreinwerkers. De CORE-T4 
bewijst ook zijn nut voor het opmaken van inventarissen, het opnemen 
van bestellingen in restaurants, merchandising in digitale winkels, bij 
hulpdiensten of om op het 8-inch scherm plannen te raadplegen op de werf. 
De AER-certificering (Android Enterprise Recommended) van Google biedt 
professionals, ongeacht hun activiteitensector en werkomstandigheden, de 
mogelijkheid om hun werkinstrument overal mee te nemen.
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…). Daarmee zijn onderbrekingen 
uitgesloten en kun je lang en onbezorgd aan het werk blijven. 

De voorbije 10 jaar ging Crosscall onverminderd door met het vervolmaken 
van zijn knowhow en expertise in outdoor telefonie. Crosscall legt de lat 
bijzonder hoog in de volledige toeleveringsketen en kan daardoor rotsvast 
overtuigd zijn van de betrouwbaarheid en duurzaamheid van zijn producten. 
Dit maakt dat op het volledige Core-gamma, waaronder de CORE-T4-tablet, 
een garantie van 3 jaar geldt. 

*Bron onderzoek: http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/etudes_statistiques/MP_2018/AT-TR-MP%202018%20tous%20CTN%20et%20par%20CTN%20(n-2020-037).pdf

CORE-T4
AANBEVOLEN VERKOOPPRIJS: 499,90€

X-STRAP
AANBEVOLEN VERKOOPPRIJS: 59,99€ 

DOWNLOAD DE BEELDEN HIER

https://www.dropbox.com/sh/hvll9norn12bqdw/AAD9pdSkKbDtOBhmE6zkZagma?dl=0

