ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
PSION OMNII RT15

Επιπλέον αντοχή
Η οθόνη του RT15 μπορεί
να αντέξει πολλαπλές
πτώσεις από τα 1,8 μέτρα
ύψος, ικανότητα που της
δίνει την πρώτη θέση όσον
αφορά την αντοχή απέναντι
στον ανταγωνισμό. Διαθέτει
πιστοποίηση στεγανότητας
IP65.
Εκτεταμένη διάρκεια ζωής
μπαταρίας
Μεγάλης χωρητικότητας
μπαταρία 5000mAh
προσφέρει εξοικονόμηση
ενέργειας και εκτεταμένη
διάρκεια ζωής που φτάνει
τις 20 ώρες.

O ΣΤΟΙΒΑΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ

PSION OMNII RT15
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΟΧΗ, ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
& ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Το νέο Omnii RT15 είναι μια κομψή συσκευή, αρκετά ανθεκτική ώστε να αντέχει σε
αντίξοα περιβάλλοντα. Σχεδιαστικά το χαρακτηρίζει η απλότητα, και η σωστή εργονομία.
Συνδυάζει μεγάλη απόδοση και αντοχή, για τους εργαζoμένους που βρίσκονται εν κινήσει.
Aξιοποιεί την ενιαία, ευέλικτη πλατφόρμα της Omnii computing παρέχοντας καινοτομία και
προσαρμοστικότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ρυθμιστεί με ευκολία ώστε να καλύψει
κάθε επιχειρηματική σας ανάγκη, τώρα και στο μέλλον. Το Omnii RT15 σας επιτρέπει να
αυτοματοποιήσετε βασικές διαδικασίες και να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας σε
πραγματικό χρόνο μέσω της ενσωμάτωσης λειτουργικών συστημάτων όπως Windows CE 6.0
ή Windows Embedded Handheld 6,5. Eνσωματωμένο Bluetooth και WiFi επιτρέπουν την εύκολη
σύνδεση σε εκτυπωτές και δίκτυα WLAN.

Μεγάλη ευκολία χρήσης
Παρέχει 6 επιλογές
πληκτρολογίου
συμπεριλαμβανομένου του
αριθμητικού QWERTY.
Η σχεδιαστική του
απλότητα, η σωστή
εργονομία και o λευκός
οπίσθιος φωτισμός
(backlight) κάνoυν δυνατή
την χρήση ακόμη και με το
ένα χέρι σε σκοτάδι.
Αυξημένη παραγωγικότητα
Υψηλής απόδοσης σαρωτής,
Imager Control Services
(ICS) και φωτογραφική
μηχανή αυτοματοποιούν την
συλλογή δεδομένων.
Ενισχυμένη συνδεσιμότητα
Παρέχει 3.8G
HSPA+ και 2G EDGE
(WWANBroadband), και
802.11a/b/g/n (WLAN WiFi).
Περισσότεροι αισθητήρες
Διαθέτει επιταχυνσιόμετρο
για GPS που επιτρέπει
ανίχνευση κίνησης,
περιστροφή οθόνης και
λειτουργία γεωγραφικής
σήμανσης (geo-tagging).
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