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• Mały, wytrzymały, kieszonkowy komputer EDA, posiada ergonomiczny design 
• Umożliwia uruchomienie nawet najbardziej wymagających aplikacji dla przedsiębiorstwa, 

posiada konfigurowalny interfejs, gwarantuje szybki i łatwy dostęp do funkcji i aplikacji 
• Najlepszy w swojej klasie 3-calowy kolorowy ekran dotykowy, technologia PenTile, 

wbudowany biometryczny czytnik linii papilarnych, 
• Aparat cyfrowy o rozdzielczości 3,2MP, umożliwia odczyt kodów kreskowych 1D i 2D 
• Trzy klawiatury do wyboru: Qwerty, Azerty, Qwertz 
 
Dane techniczne  
 
Wymiary  
 
Ciężar    
Zasilanie  
 
Temperatura pracy  
Wilgotność  
Odporność na upadek  
 
Szczelność 
 
ESD  
Opcje Klawiatury  
Wyświetlacz  
 
Panel dotykowy 
 
Podświetlenie ekranu 
Gniazdo rozszerzeń 
Dźwięk 
 
 
Zabezpieczenia 
Procesor   
Pamięć   
System operacyjny  
Interfejsy            
 
Odczytywane kody      
 

  
Akumulator standardowy: 129mm dł. x 60,4mm szer. x  16,5mm gł./ 
Akumulator o zwiększonej pojemności: 129 x 60,4 x 21,5 (mm) 
156g/188,5g (włącznie z akumulatorem, piórem, klawiaturą i paskiem) 
Standard akumulator litowo – jonowy 1540mAh 3,7V 
Zwiększona pojemność Akumulator litowo-jonowy 3080mAh 3,7V 
O - +40°C  
5 – 95%, bez kondensacji 
wytrzymuje wielokrotny upadek z wysokości 1,22 m i 36 upadków w temp 
0 °C na posadzkę betonową pokrytą płytkami z winylu z wys. 0,91m 
Spełnia wymogi standardu MIL-STD 810G w zakresie odporności na 
deszcz, IP42 
±15kv przez powietrze, ±8kv bezpośrednio, ±8kv pośrednio  
Qwerty, Azerty, Qwertz 
PenTile 3-calowy ekran kolorowy, dotykowy, portret VGA 640x480, super 
jasność 750+NITS (świecący) 
Poliwęglanowy analogowy ekran dotykowy reagujący na siłę dotyku z 
funkcją reakcji na dotyk i wibracje 
Podświetlenie diodowe LED 
Gniazdo microSD – obsługa do 32GB 
Wbudowany głośnik, złącze audio stereo, obsługa technologii bluetooth i 
bezprzewodowych zestawów „naciśnij i mów” lub przewodowych 
zestawów słuchawkowych 
Biometryczne i kod PIN 
Procesor 600MHz, ARM 11, MSM7627 
256MB RAM/1GB Flash 
Windows Mobile 6.5.3 Professional 
Interfejs użytkownika Motorola Enterprise, możliwość dostosowania 
ekranu głównego, poprawiony telefon i aparat korporacyjny  
1D I 2D, fotografie, filmy, podpisy, dokumenty 
 


