CipherLab CPT-8470L Přenosný terminál, laser, WLAN, 29 kláves, 4MB +
microSD card slot
Průmyslový programovatelný terminál, vestavěný snímač čárových kódů, grafický displej, rozhraní USB (kabel je v balení). Výhodou jsou: slot pro
microSD kartu, velký displej, aplikační generátor.
Mobilní terminál CPT-8400/8470 je předurčen pro použití v náročnějších prostředích, proto je
vybaven kryty z tvrzeného plastu, utěsněnými proti prachu i vodě. Odolnosti ještě napomáhá
pryž, kterou je pokryt přístroj na všech možných místech případného pádu přístroje. Zaručuje
tak přesnou identifikaci a sběr dat i přes nepříznivé podmínky. Základní paměť přístroje je 4 MB,
lze ji však snadno rozšířit, neboť přístroj disponuje slotem pro microSD kartu. Přístroj může
přenášet nasbírané informace přes USB nebo RS-232 rozhraní pomocí komunikační a dobíjecí
jednotky nebo přes komunikační kabel, kterým lze přístroj i dobíjet.

Bezdrátové funkce poskytují snadný přístup k periferiím a serverům a operátor je tak při plnění svých úkolů vždy o krok napřed. S podsvíceným 2.6
palcovým displejem 160x160 pixelů, největším ve své třídě, je práce jednoduchá, a to i při nedostatku světla. Déšť, vlhkost ani mráz mobilní počítač
CipherLab 8470 nezastaví.
CPT-8400 - speciálně navržen pro zvýšení produktivity - spojuje výkoné mobilní aplikace se snadným a rychlým přístupem k datům. Optimální
kombinace funkcionality, vlastností a odolnosti v ergonomické formě. CPT-8400 je ideálním nástrojem pro mobilní aplikace a snadný vývoj
integrovaných aplikací.
Hlavní výhody terminálu CipherLab CPT-8400 / CPT-8470:
proprietární systém
kvalitní, velký display
tvrzené kryty
IP krytí 54
hrany potažené pryží
slot na microSD (SDHC)
rozhraní USB i RS-232
možnost připojit k PC jako USB flash

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

USB-VCP, USB, RS232

Paměť

16MB

Typ CPU

32-bit RISC

Typ displeje

LCD, s LED podsvícením

Operační systém

proprietární

Klávesnice

s LED podsvícením

Uchování údajů

25den

Rozšiřující slot

Micro SD Card (SDHC)

Optické
Snímač čárových kódů

Laser

Elektrické
Výdrž hlavní baterie ?

110hod

Mechanické
Rozměry

Šířka: 72mm, Výška: 40mm, Délka: 170mm

Váha

295g

Prostředí
Elektrostatická odolnost
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