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MC55A
Terminale serii MC55A pozwalają zwiększyć wydajność i efektywność pracy wewnątrz przedsiębiorstwa. Pracownicy spędzający całą zmianę wewnątrz firmy nie potrzebują niczego
więcej niż to urządzenie do podjęcia natychmiastowych działań w dowolnym miejscu na
obiekcie. Umożliwiają to wszechstronne możliwości pozwalające na skanowanie kodów kreskowych, robienie zdjęć, oglądanie filmów, dostęp do aplikacji biznesowych, internetu i poczty elektronicznej, a nawet wybieranie i odbieranie połączeń głosowych (w ramach sieci VoIP),
umożliwiając tym pracownikom szybką komunikacje między sobą. Terminal jest zarówno lekki, jak i wyjątkowo odporny na działanie wysokich i niskich temperatur, kurzu, pyłu, wody oraz
na często zdarzające się uszkodzenia mechaniczne jak zarysowania oraz upadki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
System operacyjny
Pamięć wbudowana
Komunikacja
Zasilanie
Odczytywane
kody
Odporność na upadki
Procesor

Microsoft Windows Mobile 6.5
256 MB RAM/1 GB Flash (możliwość rozszerzenia o karty microSD)
USB 1.1 Host and Client, Bluetooth, WiFi
Akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 4800 mAh typu Smart
1D: wszystkie standardowe kody 1D łącznie z GS1 DataBar
2D: wszystkie standardowe kody 2D
Wielokrotne upadki na beton z wys. 1,8m
Marvell PXA 320 @ 806 MHz processor

Typ skanera

laserowy 1D, imager 2D

Wyświetlacz

3.5-calowy ekran dotykowy VGA o rozdzielczości 640 x 320 piskeli

CPU
Temperatura
Wilgotność
Norma przemysłowa
Bateria
Wymiary
Waga
Zastosowanie
Gwarancja

PXA320 @ 806 MHz processor
-10°C do 50°C
5-95% bez kondensacji
IP 64
Li-Ion 3.7V 2400mAh - podstawowa Li-Ion 3.7V 3600mAh - rozszerzona
147 x 77 x 27mm
315g (z baterią podstawową) 359g (z bateria rozszerzoną)
Biuro oraz praca mobilna
12 miesięcy

Zapewniamy oprogramowanie i materiały
eksploatacyjne renomowanych firm

EXCELLENCE IN:
digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services
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