Honeywell Dolphin CT50 - WPAN, 2D, kamera, BT, NFC, Windows 8.1
Zjednodušte si život. Mobil i čtečka v jednom zařízení. Dolphin CT50 od společnosti Honeywell je mobilní terminál, který maximalizuje efektivitu a
možnosti sběru dat v podnikových aplikacích. S podporou operačních systémů Windows® nebo Android™ uspokojí i náročné zákazníky, kteří pracují
v terénu. Zároveň urychlí také celkovou flexibilitu obchodních činností a sníží celkové náklady na vlastnictví.
Nejmodernější technologie usnadňují přenosy velkých souborů a vzdálený přístup
k podnikovým aplikacím, což umožňuje efektivně řídit širokou škálu úkolů v rámci
celého prodejního cyklu. Mobilní pracovníci jsou navíc díky vysoké životnosti
baterie neustále připojeni k aktuálním informacím, jako jsou stavy objednávek,
skladovost zásob apod.

Tento elegantní mobilní terminál s kapesním designem je optimalizován pro použití v terénu, má speciální displej viditelný na přímém slunečním
záření a funguje i při zadávání dat v rukavicích. Tím šetří čas i minimalizuje zadávání chybných údajů.
Mobilní terminál Honeywell Dolphin CT50 byl speciálně navržen pro použití v terénu a nalezne uplatnění především v maloobchodě, dopravě a
logistice, ale rovněž i ve službách.
Klíčové vlastnosti terminálu CT50:

vhodný do náročného průmyslového prostředí
průmyslové krytí IP67
výhody dotykového smarthonu
elegantní a kapesní design
jedinečný skenovací výkon
2D imager
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Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Paměť

2GB, 16 GB Flash

Typ CPU

Qualcomm Snapdragon 801 Quad Core 2,26 GHz

Symboliky 2D kódů

všechny standardní typy 2D-kódů

Typ displeje

4,7" HD color LCD, s podsvícením

Operační systém

Windows® Embedded Handheld

Bezdrátová komunikace

Bluetooth®, WiFi, NFC reader, GSM, GPRS, EDGE

Profily bluetooth

HFP, PBAP, A2DP, OPP, AVRCP

Rozšiřující slot

Micro SD Card (SDHC)

Dotykový displej

kapacitní multi-touch

Vlastnosti WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Vlastnosti WPAN

Bluetooth® v4.0

Optické
Rozlišení

1280x720 px

Senzory

akcelerometr, světelný senzor, proximity senzor, gyroskop, magnetometr

Fotoaparát

8 MPix, s automatickým ostřením

Elektrické
Hlavní baterie

Li-Ion 4040 mAh, 3,6V

Výdrž hlavní baterie ?

12hod

Mechanické
Rozměry

Šířka: 82.5mm, Výška: 160mm, Délka: 19mm

Váha

342g

Prostředí
Provozní teplota

-20 až 50°C

Skladovací teplota

-30 až 70°C

Relativní vlhkost (nekondenzující)

0 až 95%

Elektrostatická odolnost

±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem

Průmyslové krytí ?

IP67

Ostatní
Záruka ?
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