Honeywell Dolphin 6500 WPAN, WLAN, laser, WinCE 5.0, 28 kl., použitý
Dolphin 6500 je všestranný mobilní počítač, který poskytuje rozšířené možnosti sběru dat (především 2D čárového kódu) a bezdrátové komunikace
pro podporu aplikací prodeje, maloobchodu a lehkého průmyslu. Více variant klávesnice - 28-kláves numerická a 52-kláves alphanumerická umožňuje lepší přizpůsobení potřebám uživatele.
Navrženo pro různé potřeby aplikací: Velký, barevný, dotykový
display a více variant klávesnice nabízí flexibilitu při pořizování dat.

Bezdrátová komunikace: Vylepšená integrovaná 802.11b/g a Bluetooth technologie umožňuje přístup k důležitým informacím v reálném čase a
podporuje standardy bezpečnosti bezdrátové komunikace.
Microsoft® Windows CE 5.0 a PXA300 Procesor: Kombinace nového a ve své třídě unikátního mikroprocesoru a výkonné a uživatelsky přívětivé
platformy.
Shift-PLUS™ Power Management: Umožňuje intensivní scanování, bezdrátovou komunikaci nepřetržitě po dobu minimálně 10 hodin, zvyšuje
produktivitu a prodlužuje životost baterie, což snižuje náklady na její výměnu.
Všestranný výkonný sběr dat: Adaptus Imaging Technology 5.0 čte lineární a 2D čarové kódy, pořizuje digitální fotografie a umožňuje pořizování
elektronických podpisů.
Zařízení Dolphin 6500 poskytuje optimální vyvážení výkonu a spolehlivosti, přinášející rychlou návratnost investic do vybavení mobilních pracovníků v
terénu.

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Paměť

128MB

Typ CPU

Marvell XScale PXA300 624 MHz

Typ displeje

3,5" active matrix LCD QVGA 65k barevný, s podsvícením

Operační systém

Windows® CE.NET Professional

Paměť pro data

128MB Flash

Zvuk

2x reproduktor, stereo

Konektory

Typ "N" female

Optické
Rozlišení

320x240 px

Snímač čárových kódů

Laser

Elektrické
Hlavní baterie

Dobíjitelná Li-Ion baterie 3300 mAh, 3,7V

Výdrž hlavní baterie ?

12hod

Doba nabití baterie

6hod

Mechanické
Rozměry

Šířka: 41mm, Výška: 200mm, Délka: 83mm

Váha

377g

Prostředí
Provozní teplota

-10 až 50°C

Skladovací teplota

-20 až 50°C

Odolnost na nárazy

1000 otáček v bubnu z 1 m

Provozní vlhkost (nekondenzující)

0 až 95%

Elektrostatická odolnost

±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem

Průmyslové krytí ?

IP54

Ostatní
Aplikační software
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