
Μεγάλος βαθμός 
ενοποίησης με σαρωτές 
Intermec, συστήματα 
απεικόνισης, εκτυπωτές, 
RFID, υπηρεσίες και 
υποστήριξη, προσφέροντας 
έτσι την πιο ολοκληρωμένη 
λύση για την αποθήκη

Τεχνολογία φωνής Vocollect 
VoiceCatalyst™ από την 
Intermec.

Ιδανική ισορροπία μεταξύ 
εύκολης τοποθέτησης 
και αναγνωσιμότητας, με 
οθόνη WVGA (800x480) 20 
εκατοστών (8 ιντσών).

Ολοκληρωμένη διασύνδεση 
οχήματος CAN-BUS, 
υποστηρίζει εφαρμογές 
διαχείρισης στόλου 
οχημάτων.

Διατίθεται με επιλογή για 
WWAN / GPS, οθόνη για 
υπαίθριους χώρους και 
λειτουργία ξεπαγώματος.

Αισθητήρας που αναγνωρίζει 
το άναμμα και σβήσιμο του 
κινητήρα και ενσωματωμένη 
μπαταρία UPS με χρόνο 
λειτουργίας έως και 30 
λεπτά.

Η οθόνη αφής και 
το πληκτρολόγιο 
αντικαθίστανται εύκολα 
από τον χρήστη για μείωση 
του χρόνου διακοπής 
λειτουργίας.

Ανθεκτική κατασκευή, 
βαθμός προστασίας IP66, 
μεγάλο πληκτρολογίο 
εύκολο στο χειρισμό ακόμη 
και με γάντια.
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TΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
INTERMEC CV41

INTERMEC CV41
Ο ΤΑΧΥΤΑΤΟΣ ΡΥΘΜOΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 
ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΚΡΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ
Για να αποκτήσουν πλεονέκτημα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, 
οι διευθυντές αποθήκης πρέπει να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
περιορίζοντας το κόστος όπου αυτό είναι δυνατόν. Το τερματικό περονοφόρων και οχημάτων 
Intermec CV41 παρέχει την ιδανική ισορροπία μεταξύ ευκολίας χρήσης, ενισχυμένης απόδοσης 
εφαρμογών, καθώς και γρήγορης και εύκολης εγκατάστασης και συντήρησης.
Το CV41 λειτουργεί ακριβώς με τον τρόπο που θέλετε. Διαθέτει το ιδανικό μέγεθος για 
εφαρμογές περονοφόρων, περιορίζοντας τα οπτικά εμπόδια και απλοποιώντας την εγκατάσταση 
σε σύγκριση με συσκευές πλήρους οθόνης. Είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να ανταπεξέλθει 
στο απαιτητικό περιβάλλον ενός κέντρου διανομής, ενώ παραμένει το μoναδικό Windows CE 
τερματικό οχήματος στην αγορά με VoiceCatalyst Vocollect.
Ο εντοπισμός και η πρόληψη προβλημάτων πριν αυτά συμβούν είναι ζήτημα πρωταρχικής 
σημασίας. Η ικανότητα αναφοράς προβλημάτων του CV41 επιτρέπει στους εργαζoμένους 
που βρίσκονται εν κινήσει και στους διαχειριστές ΙΤ να παρακολουθούν και να προλαμβάνουν 
προβλήματα που σχετίζονται με την σάρωση, τις επικοινωνίες και την διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας.

ΑΝΘΕΚΤΙΚH ΚΑΤΑΣΚΕΥH, ΒΑΘΜOΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ IP66, ΜΕΓAΛΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓIΟ


