Honeywell Dolphin 7800 WPAN, WLAN, WWAN, GPS, Cam, Android 2.3,
QWERTY, Std. range, Hi-cap. bat
Kompaktní a spolehlivý přístroj Dolphin 7800 je komplexní digitální asistent - EDA (enterpise digital assistant), který nabízí ideální kombinaci
odolnosti, výkonu a cenové dostupnosti.
Dolphin 7800 umožňuje nejen pracovníkům v terénu rychlý přístup k firemním datům pomocí
bezdrátových technologií, ale i efektivní práci v náročnějších provozech např. přepravních společností.
Přístroj Dolphin 7800 stanovuje nový standard pro trh zařízení EDA tím, že zakomponoval parametry
a funkce tradičního zařízení pro sběr dat včetně toho, že se dá používat každodenně v náročných
mobilních aplikacích, do robustního, ale přesto snadno přenosného formátu.

Vlastnosti:
- velikost displeje - 3,5“ displej umožňuje přehledné zobrazení dat a bezproblémové čtení vevnitř i venku
- výkon - rychlý procesor a dostatek paměti umožňují souběžné zpracování úloh a tudíž zvyšují produktivitu
- konektivita - Wi-Fi a softwarově definovatelné rádio umožňující přepínání mobilních sítí za provozu
- odolnost - schopnost odolat náhodnému pádu na beton z výšky až 1,5 m a více než 1000 pádů z výšky 1 m
- špičkové parametry čtení a pořizování obrázků pomocí technologie Adaptus® Imaging Technology 6.0
- verze pro zdravotnická zařízení s dezinfekčním pouzdrem Honeywell, která lépe odolá škodlivým účinkům agresivních čisticích prostředků, které se
často používají ve zdravotnických zařízeních (Dolphin 7800hc)
Na stránkách výrobce si můžete prohlédnout "animované" product tour.

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

USB

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Paměť

256MB RAM, 512MB Flash

Symboliky 2D kódů

všechny standardní typy 2D-kódů

Typ displeje

3,5" VGA color

Operační systém

Android

Klávesnice

46 kláves, QWERTY

Rozšiřující slot

Micro SD Card (SDHC)

Vlastnosti WLAN

IEEE 802.11 b/g

Vlastnosti WPAN

Bluetooth® Class II v2.1 EDR

Optické
Fotoaparát

3 MPix, s automatickým ostřením, s LED bleskem

Elektrické
Hlavní baterie

Vysokokapacitní: Li-Ion 4000 mAh, 3,7V

Mechanické
Rozměry

Šířka: 76mm, Výška: 28mm, Délka: 157mm

Váha

380g

Prostředí
Provozní teplota

-10 až 50°C

Skladovací teplota

-20 až 50°C

Odolnost na nárazy

pád z 1,5 m na beton

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

0 až 95%

Provozní vlhkost (nekondenzující)

0 až 95%

Elektrostatická odolnost

±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem

Průmyslové krytí ?

IP64

Ostatní
Záruka ?
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