DT40
Mobilny komputer przemysłowy
BEZPIECZEŃSTWO KLASY KORPORACYJNEJ / ZWIĘKSZONA MOBILNOŚĆ
DT40 jest specjalnie zaprojektowanym urządzeniem o bardzo eleganckim wyglądzie, które zapewnia przemysłową niezawodność
działania i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej. Jest ono przeznaczone do użycia w handlu detalicznym, hurtowniach i magazynach,
w firmach logistycznych oraz różnego typu zakładach produkcyjnych.
To zorientowane pod kątem użytkownika urządzenie posiada łatwo dostępną klawiaturę, sprawdzoną i wydajną w działaniu
ośmiordzeniową architekturę procesora A53, wydłużony czas pracy dzięki zastosowaniu akumulatora o pojemności 4500 mAh
oraz najwyższej jakości silnik skanera w celu zwiększenia wydajności pracy.

Profesjonalny silnik skanera
Zintegrowany profesjonalny silnik skanowania obsługuje prawie każdy typ kodu
kreskowego, który jest stosowany na świecie. Doświadcz niezrównanego,
niezawodnego przechwytywania kodów kreskowych 1D i 2D podczas realizacji
zadań wymagających częstego skanowania.

Maksymalna wydajność pracowników
4-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości zapewnia dobrą czytelność na
zewnątrz. Trzy przyciski skanowania umożliwiają wygodne skanowanie i pozwalają
użytkownikowi wybrać najbardziej wygodny w danym momencie przycisk w zależności od użytej ręki i jej pozycji. Moduł skanowania jest umieszczony skośnie, co
dodatkowo ułatwia proces skanowania. Urządzenie jest bardzo wytrzymałe i wytrzymuje wiele upadków, a także może być użyte w różnych środowiskach pracy.
Wszystko to sprawia, że konstrukcja i właściwości DT40 zapewniają użytkownikowi
wysoki komfort pracy, zwiększają wydajność pracowników i zapewniają szybki
zwrot inwestycji.

Mobilne rozwiązania WIFI
Technologia szybkiego roamingu 802.11r na poziomie milisekundy zapewnia płynne
i natychmiastowe przełączanie między punktami dostępu, tym samym powodując,
że urządzenia są stale podłączone do stacji Wi-Fi, która zapewnia lepszą siłę
sygnału, pozwalając unikać trybu offline.
• Obsługa ustawień Roam Trigger
• Obsługa ustawień Roam Period
• Obsługa ustawień Roam Delta

Ergonomiczna klawiatura
Funkcjonalnie zaprojektowana klawiatura z 20 klawiszami pozwala łatwo obsługiwać wszystkie niezbędne funkcje w celu wyeliminowania problemów, jakie potrafią
stwarzać niereagujące na dotyk ekrany dotykowe, zwłaszcza gdy są mokre, a także
zapewnia dokładność wprowadzania danych nawet w przypadku korzystania
z rękawic. Dostępne są cztery klawisze z możliwością przypisania im funkcji przez
użytkownika, zgodnie z określonymi potrzebami, które pozwalają na zwiększenie
wydajności pracy.

Akcesoria opcjonalne

Wiele przydatnych akcesoriów
Uchwyt pistoletowy

Stacja dokująca

Stacja dokująca na 4 urządzenia i 4 akumulatory zapasowe

Użyteczność modelu DT40 jest jeszcze większa dzięki dostępności różnych
przemyślanie zaprojektowanych akcesoriów. Uzupełnieniem znacznie zwiększającym wydajność podczas skanowania może być uchwyt pistoletowy ze spustem,
wygodę użytkowania można podnieść dzięki biurkowej stacji dokującej, a ryzyko
upadków urządzenia można zmniejszyć przez użycie paska na rękę.

DANE TECHNICZNE

DT40

WYDAJNOŚĆ

PRZECHWYTYWANIE DANYCH

Procesor

osiem rdzeni 1,4 GHz

Skanowanie

Laser 1D lub Imager 1D / 2D

Pamięć

RAM: 2 GB, ROM: 16 GB

Aparat

z przodu 2 MP

RAM: 4 GB, ROM: 64GB (opcja)

fotograficzny

z tyłu – 13 MP z autofokusem i lampą błyskową

Android 9.0

NFC

ISO14443 Type A oraz B; karty Mifare/FelliCa oraz ISO15693;

System

tryb czytnika, tryb P2P, tryb emulacji karty

BUDOWA
Wyświetlacz

4" TFT-LCD

BEZPRZEWODOWA TRANSMISJA DANYCH WAN
ORAZ KOMUNIKACJA GŁOSOWA

480 × 800 pikseli
Panel dotykowy Pojemnościowy panel dotykowy o wysokiej czułości,
może być obsługiwany w rękawiczkach i mokrymi palcami;

Pasma

TD-LTE (B40), FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/

częstotliwości

/B19/B20/B28A/B28B), WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8),

radiowych

GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900MHz)

GPS

równoczesny GPS; GLONASS; Gallileo; BeiDou oraz A-GPS

Vo-LTE

wsparcie dla głosowych połączeń video Vo-LTE HD

Szkło Corning Gorilla; wielodotykowy
Wymiary

164,5 mm × 68,6 mm × 17,5 mm

(D × S × W)

6,48 cala × 2,7 cala × 0,69 cala

Masa

240 g / 8,47 uncji (z akumulatorem)

Zasilanie

akumulator litowo-jonowy 3,8 V 4500 mAh (typowy czas
pracy ponad 10 godzin), czas pełnego naładowania
akumulatora poniżej 4 godzin

Micro-SD

karta microSD do 128 GB, dostępna dla użytkownika

SIM

2 gniazda nano-SIM

Powiadomienia LED, głośnik, wibracja

BEZPRZEWODOWA SIEĆ LAN
Radio

IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; IPv4, IPv6

Przepustowość

5 GHz: 802.11a/n/ac, do 433 Mbps

danych

2,4 GHz: 802.11b/g/n, do 150 Mbps

Kanały pracy

2.4 G: 1-13
5 G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,

Przyciski

przycisk skanowania, przyciski numeryczne 0-9, standardowy

120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165

przycisk Android, przycisk wstecz, przycisk TAB, przycisk „.”,

(zależnie od przepisów prawnych i agencji certyfikującej)

przycisk przełącznika, przycisk kombinacji funkcji, przyciski
funkcyjne definiowane przez użytkownika F1-F4, przycisk

Bezpieczeństwo WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP oraz AES), WAPI-PSK, EAP-TLS,

kontroli głośności, przycisk PTT, boczne przyciski skanowania

i szyfrowanie

EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD,
SIM, AKA

Dźwięk

obsługa dwóch mikrofonów z funkcją eliminowania szumów,
głośnik wysokiej jakości

Złącza

Szybki roaming

buforowanie PMKID, 802.11r, OKC

USB Typ C, Pogopin 9-pinowe, gniazdo audio 3,5 mm

BEZPRZEWODOWY PAN
ŚRODOWISKO PRACY

Bluetooth

BT4.2 + BR / EDR + BLE

Temperatura pracy od -20°C do 60°C (od 4°F do 140°F)
Temperatura

od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

przechowywania
Wilgotność

od 5% do 95% (bez kondensacji)

Wytrzymałość

wiele upadków na beton z wysokości 1,5 m w całym zakresie

na upadki

temperatury pracy zgodnie z MIL-STD 810G

Upadki

200 upadków z wysokości 1,0 m, spełnia i wykracza poza

CZUJNIKI INTERAKTYWNE
Czujnik

czujnik przyspieszenia, czujnik światła, czujnik odległości

wymagania IEC
Szok termiczny

szybkie przejście od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

Klasa ochrony

IP65 / IP67

Wyładowania

±15 kV wyładowanie w powietrzu;

elektrostatyczne ±8 kV wyładowanie dotykowe
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