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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MC9500 K

System operacyjny MC959B: Windows Mobile 6.5 (Classic and Professional editions) MC959B: Windows Mobile 6.1

Pamięć wbudowana 256MB RAM/1GB Flash

Pracy: od -20° C do 50° C, przechowywania: od -40° C do 70° C

IP67

3.7 cal Kolor VGA (TFT )  Wyświetlacz ( 640 x 480 ) z panelem dotykowym i podświetleniem

Spełnia, a nawet przekracza stosowne wymogi MIL-STD-810G dotyczące odporności na upadki: na 
beton z wysokości 1,8 m w całym zakresie temperatur działania

Od 5% do 95% bez kondensacji

PowerPrecision Akumulator litowo-jonowy 4800 mAh ‚ z Stanu naładowania i stan zdrowia wskaźniki

23.36 cm x 8.89 cm x 5.08 cm 

623 g (including battery, stylus, keypad & strap)

Skaner 1D ; 2D Imager ; 3 MP autofokus z obsługą lampy, cyfrowa kamera kolorowa z oprogramowa-
niem symboliki dekodowania

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm

Zastosowanie
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Terminal MC9500 posiada większą pojemność pamięci i kartę micro-SD zapewniając 
najwyższą wydajność nawet w najbardziej wymagających aplikacjach multimedial-
nych.
Dzięki wytrzymałej konstrukcji i wysokiej jakości MC9500 można używać niemalże 
w każdych warunkach o każej porze roku. Wystawianie na działanie ciepła, zimna, 
wilgotności czy kurzy nie stanowi problemu dla tego urządzenia. Stopień szczelności   
IP67 pozwala na zanużanie w wodzie.
Poliwęglanowy wyświetlacz VGA o przekątnej 3,7 cala pozwala na obsługę obrazów 
o wysokiej rozdzielczości (640x480).

Transport i logistyka, serwis i sprzedaż terenowa, systemy rozliczania trasy, instytucje rządowe i bez-
pieczenstwo publiczne

Procesor

Klawiatura

Marvell PXA320 @ 806 MHz

Modular: alpha primary; numeric telephony, numeric calculator, alpha numeric

Komunikacja USB 2.0 Client (High Speed) or USB 1.1 host (Full Speed); USB (via 1-bay cradle) or Ethernet (via 4-bay cradle)


