
 

System operacyjny

Pamięć wbudowana

Procesor

Bateria

Klawiatura

Odczytywane kody

Odporność na upadki

Wskaźnik szczelności

Komunikacja

Temperatura

Wilgotność

Waga 

Parametry fizyczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Microsoft™ Windows® Embedded Handheld 6.5.3

270g z baterią

175 mm x 69 mm x 39 mm

Upadek na beton w temperaturze otoczenia z wysokości 1,2 m

IP 54

Bez kondensacji 95%

WLAN 802.11a/b/g/n, Wi-Fi™ certified
WLAN Security Wi-Fi Alliance Certification, Wireless Security Supplicant (DeviceScape), 802.1x, WPA2, 
EAP, WEP, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, PEAP, CCXv4
WPAN Bluetooth® Class II (10 m) v2.0 Enhanced Data Rate (EDR) with on-board antenna. BQB certified

Pracy: Imager: -10 ° C do +50 ° C, Laser:  -10 ° C do +40 ° C przechowywania: od -20 ° C do +70 ° C

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

512MB RAM x 512MB Flash

Texas Instruments OMAP3715 800MHz processor

Standard: Li-Ion, 3.7 V, 2200 mAh; Extended: Li-Ion 3.7 V, 3300 mAh (includes extended battery door)

28 przycisków, numeryczna z podświetleniem

Imager: odczytuje standardowe kody 1D i 2D. Laser: odczytuje kody 1D

DOLPHIN 6110

Honeywell Dolphin 6110 to stylowy i niezawodny komputer przenośny, który zapewnia zaawansowane 
zbieranie danych i komunikację w czasie rzeczywistym. Używany jest w gastronomii, audytach, inwenta-
ryzacji, zarządzaniu, obsługi klienta i merchandisingu.
To kieszonkowy komputer mobilny zaprojektowany z myślą o ergonomii. Oferuje kątową kamerę, która 
pozwala użytkownikom na wyświetlanie ekranu podczas skanowania kodu kreskowego. Pomimo 
swojego stylowego wyglądu Doplphin 6110 został zbudowany tak aby wytrzymał trudne warunki pracy. 
To urządzenie ze wskaźnikiem szczelności IP 54 znosi narażenie na pył, brud, wodę, a także upadki z wyso-
kości 1,2 m. 
Niezwykle lekki zapewnia instynktowne wprowadzanie danych.  Zintegrowana technologia 802.11 a / b 
/ g / n dostarcza w czasie rzeczywistym dostęp do sieci i do krytycznych danych w całym przedsiębior-
stwie.


