Honeywell Dolphin 75e - WPAN, WLAN, kamera, 2D imager, Android 6, BT,
NFC, dotykový displej
Vodotěsný mobil a čtečka s výdržnou baterií v jednom! Honeywell Dolphin 75e Black je dokonalou kombinací smartphonu, mobilního terminálu,
touchpadu, fotoaparátu, skeneru, laptopu a GPS. Je velmi efektivní a nabízí podnikům nižší náklady na vlastnictví oproti tradičním jednoúčelových
zařízením. Díky elegantnímu, kapesnímu designu a přitom dostatečné odolnosti si ho jistě rychle oblíbíte.
Honeywell Dolphin 75e je vybaven vysokokapacitnou baterií,
díky níž je možno zařízení používat bez přerušení po celou
dobu pracovní směny. Má vynikající 4,3” dotykový displej
Corning® Gorilla® Glass, který je viditelný i za slunečního
světla. Třída krytí IP67 umožňuje terminálu neustále pracovat, i
když je zcela ponořen ve vodě a tudíž je ideální pro použití v
maloobchodě a rušném i hektickém prostředí. Podniky mají na
výběr z operačních systémů Microsoft® Windows® a Google®
Android™. Mobilní terminál Honeywell Dolphin 75e nalezne
využití především v maloobchodě, dále také ve službách či
dopravě a logistice.

Klíčové vlastnosti mobilního terminálu Dolphin 75e:

Vodotěsnost - chráněno proti prachu a ponoření do vody (až na 30 minut do hloubky 1 metr)
Průmyslové krytí IP67
Rychlé čtení 1D a 2D kódů
Dlouhá výdrž baterie na jedno nabití
Rychlé a spolehlivé bezdrátové připojení: GSM, wifi 802.11 a,b,g,n, Bluetooth

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Paměť

2GB RAM, 16GB FLASH

Symboliky 2D kódů

všechny standardní typy 2D-kódů

Typ displeje

4,3" WVGA

Operační systém

Android, Windows® Embedded Handheld

Optické
Snímač čárových kódů

2D Imager

Fotoaparát

8 MPix

Elektrické
Hlavní baterie

Li-Ion 1670 mAh, 3,7V

Mechanické
Rozměry

Šířka: 73mm, Výška: 134mm, Délka: 18mm

Váha

204g

Prostředí
Provozní teplota

-20 až 50°C

Skladovací teplota

-25 až 70°C

Odolnost na nárazy

pád z 1,2 m na beton

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

0 až 96%

Elektrostatická odolnost

±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem

Průmyslové krytí ?

IP67

Ostatní
Záruka ?
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