Honeywell ScanPal EDA71 - odolný tablet se čtečkou 1D/2D, Android,
WWAN
Honeywell ScanPal EDA71 nahrazuje populární tablet EDA70. Je stejně tak elegantní, lehký, 7" robustní tablet s funkcemi mobilního terminálu.
Podpora operačních systémů Android™ O, P, and Q vám zaručí dlouhodobou dostupnost bezpečnostních aktualizací, která je důležitá pro zajištění
dlouhé živostnosti produktu. Je ideální pro pracovní postupy vyžadující intenzivní skenování, spolehlivý přístup ke komunikaci a informacím a pro
plynulé zpracování více úloh.
ScanPal EDA71 společnosti Honeywell je robustní 7 "tablet pro
podnikové účely, který poskytuje připojení v reálném čase,
rychlé možnosti sběru dat a podnikovou úroveň spolehlivosti a
ochrany. Je to ideální pomocník pro pracovníky, kteří vyžadují
skutečnou mobilní kancelář se spolehlivou komunikací a
přístupem k informacím, aby mohli bez problémů zadávat
objednávky, kontrolovat zásoby, vyhledat stav objednávky
nebo skenovat položky určené k dodání. Zařízení je vybaveno
rychlejším procesorem oproti předchozí verzi, výkonnějším
snímačem 1D a 2D kódů a vestavěnou 13Mpx kamerou.
Disponuje dostatečnou životností baterie, která vydrží více než
celou směnu.

Klíčové vlastnosti:
Podpora operačních systémů Android™ O, P, and Q
Snadné použití integrované čtečky čárových kódů
Velký dotykový displej s vysokou odolností lze používat i mokrýma rukama
Odolné robustní provedení s hodnotou krytí IP64
Kompatibilní s příslušenstvím z předchozí verze EDA70

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Paměť

2GBRAM, 32GB Flash

Typ CPU

1.8 GHz Qualcomm SDM450 8-core

Ovládání

ON/OFF, skenovací tlačítko, barevný dotykový LCD panel, ovládání hlasitosti

Typ displeje

7" HD 1280x720px,barevný LCD s podsvícením

Operační systém

Android

Bezdrátová komunikace

Bluetooth®, LTE, NFC reader, WiFi

Rozšiřující slot

Micro SIM slot, Micro SD Card (SDHC)

Zvuk

reproduktor , Bluetooth wireless headset support

Dotykový displej

kapacitní multi-touch

Navigace GPS

BeiDou, AGPS, GLONASS, GPS

Vlastnosti WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Optické
Senzory

světelný senzor, proximity senzor, akcelerometr

Snímač čárových kódů

2D Imager

Fotoaparát

13 MPix

Elektrické
Hlavní baterie

Dobíjitelná Li-Ion baterie 4000 mAh, 3,8V

Mechanické
Rozměry

Šířka: 118mm, Výška: 21mm, Délka: 214mm

Váha

550g

Prostředí
Provozní teplota

-10 až 50°C

Skladovací teplota

-20 až 70°C

Odolnost na nárazy

200 otáček v bubnu z 0,5 m, opakované pády z 1,2 m na beton

Provozní vlhkost (nekondenzující)

10 až 90%

Elektrostatická odolnost

±12kV vzduchem, ±8kV kontaktně

Průmyslové krytí ?

IP64

Ostatní
Aplikační software
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