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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n
Narrowband: UHF bands: 403 ‚ 470 MHz Channel Spacing: 12.5 - 25 kHz RF Moc: 500 - 1,000mW; Szyb-
kość transmisji: 4.8/9.6 kbps @ 12.5 kHz, 9.6/19.2 kpbs @ 25 kHz
Antena wewnętrzna lub zewnętrzna 2,4 i 5 GHz; Antena zewnętrzna Narrowband
WPAN Bluetooth V2.0 + EDR

276 mm x 238 mm x 90 mm

512MB RAM and 1GB Flash

5% do 95% RH kondensacji z ogrzewaniem wewnętrznym

Windows CE 6.0

3.66 kg

TI OMAP 3, 800 MHz

1 rok od daty zakupu

Pracy: -30°C to +50°C Przechowywania: -30°C to +65°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

2 USB host ports (one on the top, one on the bottom) 1 powered USB host port with 12V/1.5A 
1 3.5 mm audio jack 2 full function UART RS-232 with 5V/1000mA for external devices

IP66

Zintegrowana pełna alfanumeryczna Klawiatura z 67 klawiszami; QWERTY i AZERTY; 12 Funkcja bezpośred-
niego klucza; podświetlenie LED

Produkcja, porty i stocznie, lotniska, magazyny, chłodnie, transport. 

ZEBRA VH10
Terminale wózkowe Zebra VH10 to szybkie i dokłądne urządzenie dostarcza informacji w czasie rzeczy-
wistym i jest niezrównane w najbardziej wymagających środowiskach np w chłodni. Produktywne i 
pomysłowo zaprojektowane posiadają wszystkie funkcje potrzebne do wykonania zadania.
Mieszczą się w praktycznie każdym pojeździe magazynowym. Posiadają elastyczne opcje łączności 
bezprzewodowej. Bezproblemowa łączność bezprzewodowa jest możliwa nawet na otwartych terenach, 
portach morksich, lotniczych, dużych halach produkcyjnych, magazynach. Urządzenie posiada skaner 
przewodowy lub bezprzewodowy do szybkiego i dokładnego zczytania kodów kreskowych nawet tych 
brudnych czy uszkodzonych. Mikrofon push-to-talk natychmiastowa komunikacja głosowa z operatorami 
pojazdów. 

Wyświetlacz 8 kolorów. 800 x 480; jasność 640 nitów; podświetlenie LED


