
Em menos de um mês chega às lojas o esperado Smartphone via satélite X5-Touch da 
Thuraya 

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Thuraya 
Telecommunications Company, uma subsidiária da Al Yah Satellite Communications Company 
(Yahsat), anunciou hoje que o primeiro smartphone via satélite do mundo, o Thuraya X5-Touch, 
estará disponível para distribuição comercial em menos de um mês. 

 

Para ver o Press Release Multimídia, clique em: https://www.multivu.com/players/uk/8445251-
thuraya-x5-touch-smartphone-launches/ 

Primeiro no setor, o Thuraya X5-Touch roda o sistema operacional Android e possui uma tela 
sensível ao toque de 5,2" full HD. Tem como alvo usuários que frequentemente entram e saem da 
cobertura terrestre em vários setores do mercado, incluindo missões do governo, projetos de energia, 
comunicações empresariais e instalações de ONGs. O telefone oferece conectividade rápida e 
simples em movimento, em áreas remotas normalmente fora do alcance dos smartphones. 

O Thuraya X5-Touch está equipado com capacidades full dual-mode e dual-SIM e com o seu modo 
dual-active. Também tem a capacidade de ter seus modos de satélite e GSM (2G, 3G ou 4G) 
"sempre ligados" simultaneamente. 

Shawkat Ahmed, CCO da Thuraya, disse: "Como pioneiros de vários lançamentos no setor de 
satélites, estamos orgulhosos de finalmente anunciar a disponibilidade comercial do novo telefone 
por satélite com Android X5-Touch da Thuraya". Ele acrescentou: "O X5-Touch reafirma nosso 
compromisso de oferecer a nossos parceiros e usuários finais os melhores produtos disponíveis e o 
melhor valor, sem importar onde eles estejam". 

Levando em consideração os requisitos dos usuários mais exigentes do governo e militares que 
utilizam nossos serviços em condições adversas e remotas, o Thuraya X5-Touch vem com um 
monitor de vidro Gorilla®. É o telefone mais robusto da indústria MSS com um padrão IP67 para 
proteção total contra poeira e água, e está em conformidade com o padrão MIL. 

O telefone tem uma série de recursos avançados e funcionalidades, sendo o mais importante seus 
recursos de segurança, como navegação avançada e funções de rastreamento, bem como um botão 
SOS embutido. Outras especificações incluem uma bateria de alta capacidade para conversação 
prolongada e tempo de espera, câmeras frontal e traseira, Wi-Fi, Bluetooth e NFC. 

O Thuraya X5-Touch também oferece uma experiência única e interativa aos clientes do setor 
governamental. Com a plataforma Android, já existe uma infinidade de aplicativos disponíveis para 
trabalhar no telefone, no entanto, os desenvolvedores terão acesso fácil para desenvolver e 
personalizar aplicativos para as necessidades dos usuários. Isso complementa o conceito de "Bring 
Your Own Application" (BYOA), onde os clientes têm a flexibilidade de baixar qualquer aplicativo de 
sua escolha, quebrando assim o paradigma e revolucionando a forma como o aparelho via satélite é 
usado. 
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(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/781874/Thuraya_X5_Touch.jpg)  
(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/781875/Thuraya_smartphone.jpg) 
(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/600865/Thuraya_Telecommunications_Company_Logo.jp
g) 

  

 

CONTATO: Reem Sadek, +971564049604 
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