Honeywell Dolphin 9700 WPAN, WLAN, GPS, 2D Imager, WM6.5, QWERTY
VGA 3.7", PXA300 @ 625MHz, 256MB RAM + 1GB Flash. Obsah balení: terminál, baterie, SD-karta, chránič obrazovky, stylus
Dolphin 9700 poskytuje všechny výhody PDA - e-mail, instant messaging, prohlížení webů, hlasové
komunikace, snímání čarových kódů, pořizování fotografií, nahrávání videa, zjišťování polohy a
navigace pomocí GPS. Takto konsolidovyný harware zjednodušuje workflow a výrazně snižuje
náklady. Vysokorychlostní bezdrátová technologie 3.5G GSM/HSDPA, 802.11 a/b/g, Bluetooth®, IrDA
a GPS propojuje firmy s jejich zákazníky a zaměstnanci nezávisle na jejich poloze. Celkový design a
uživatelské prostředí je koncipováno pro maximální komfort při používání. Velký 3.7” VGA display s
vysokým rozlišením usnadňuje pohodlné zpracování dat v každém prostředí. Naúhlovaný imager s
ergonomickým snímacím tlačítkem umožňuje rychlé a pohodlné snímání. QUERTY klávesnice s
rozšířenými navigačními klávesami umožňuje intuitivní vkládání dat. Pomocí Adaptus® Imaging
Technology 5.5 lze programově integrovat barevné snímky a videozáznamy přímo do nových nebo již
existujících firemních aplikací.

Integrovaná vysokorychlostní bezdrátová technologie obsahuje 3.5G GSM/HSDPA a 802.11 a/b/g pro datovou a hlasovou komunikaci v
reálném čase plus Bluetooth pro efektivní připojení bezdrátových zařízení a příslušenství plus IrDA.
Adaptus® Imaging Technology 5.0 čte lineární a 2D čarové kódy, pořizuje digitální snímky a umožňuje electronické snímání podpisu.
Řízení spotřeby energie Shift-PLUS™ zajišťuje napájení bezdrátových a multimediálních aplikací nepřetržitě po dobu více jak 8 hodin.
Automated assisted GPS (A-GPS) technologie zvyšuje rychlost satelitního připojení a kontinuity vyhledávánív oblastech s horším příjmem
signálu.
Windows® Mobile 6.5 poskytuje vylepšené dotykové uživatelské prostředí, vylepšené funkce prohlížení webu a obsahuje podporu pro
aplikace třetích stran.
Barevný fotoaparát s programovatelným řízením poskytuje snadnou integraci barevných snímků a videa do aplikací.

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

USB, Bluetooth 2.1

Operační systém

Windows® Mobile

Klávesnice

QWERTY

Navigace GPS

AGPS

Vlastnosti WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

Vlastnosti WPAN

Bluetooth® Class II v2.1 EDR

Optické
Snímač čárových kódů

2D Imager

Mechanické
Rozměry

Šířka: 85mm, Výška: 41mm, Délka: 165mm

Váha

486g

Prostředí
Provozní teplota

-10 až 50°C

Skladovací teplota

-20 až 70°C

Odolnost na nárazy

pád z 1,5 m na beton

Elektrostatická odolnost

±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
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