Honeywell Intermec CN51 terminál - WIFI, 1D/2D imager, 3G, GPS, BT,
kamera, WEH6.5, NUM
Mobilní terminál CN51 nabízí jedinečnou možnost výběru operačních systému WINDOWS nebo ANDROID na jednom zařízení společně s 1,5 Ghz
dvoujádrovým procesorem, operační pamětí 1 GB a 16 GB uložištěm. Zařízení s OS Android vyhovuje nové tabákové směrnici - čte DotCode!
Mobilní počítač Honeywell CN51 nabízí neporovnatelnou
versatilitu v porovnání s konkurenčními terminály ve stejné
třídě, umožňující si vybrat mezi operačními systémy Windows a
Android spojené s 1,5 GHz dual core, 1 GB RAM a 16 GB Flash.
Nejnovější způsob správy baterie zaručuje prodlouženou výdrž
pro celou jednu směnu a snížení nutnosti výměny baterií.

Nyní s možností upgradu z WEH 6.5 na Android 6
Uvažujete-li ve Vaší společnosti o budoucím přechodu na Android, ale ještě nejste technicky připraveni na novější systém, CN51 je možným řešením.
Koupíte si terminál s WEH 6.5 a kdykoliv můžete dokoupit upgrade na Android 6. Vaše podnikání má díky této možnosti čas na transformaci a jistotu,
že terminály budou použitelné i v budoucnu.
Navržený pro jednoduché a intuitivní použití. Nabízí veliký displej s multi-touch a schopností jednoduchého použití ve venkovním prostředí. Vysoce
kvalitní 2D imager schopný číst kódy rychle a přesně i v prostředí s nižším stupněm osvětlení a tolerancí ke čtení čárových kódů v pohybu.
5 megapixelová kamera umožňuje Mobile Document Imaging (MDI) a Remote Deposit Capture (RDC), díky kterým je možné rychle a kvalitně přenést
papírové dokumenty do elektronické podoby.
Klíčové vlastnosti terminálu CN51:
Dlouhá výdrž baterie
Přesné čtení čárových kódů
Microsoft WEH 6.5, Android 4.22 a 6
Veliký 4” WVGA displej s multi-touch umožňující čtení ve venkovním prostředí
Odolný proti opakovaným pádům z 1.5 metru na beton
Industriální krytí IP64 proti dešti a prachu
Nejlepší ve své třídě v toleranci vůči pohybu během čtení čárových kódů
Všesměrové čtení 1D a 2D kódů
Bezdrátové technologie - Flexible network UMTS/CDMA, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth a GPS s možností GLONASS
Zařízení s OS Android čte DotCode

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

USB Host, USB Client

Paměť

1GB, 16 GB Flash

Operační systém

Android, Windows® Embedded Handheld 6.5

Elektrické
Hlavní baterie

Dobíjitelná Li-Polymer baterie 3900 mAh, 3,7V

Mechanické
Rozměry

Šířka: 74mm, Výška: 164mm, Délka: 28mm

Váha

350g

Barva

černá

Prostředí
Provozní teplota

-10 až 50°C

Skladovací teplota

-20 až 70°C

Relativní vlhkost (nekondenzující)

0 až 95%

Odolnost na nárazy

pád z 1,5 m na beton

Elektrostatická odolnost

±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem

Průmyslové krytí ?

IP64
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