
Υψηλής ποιότητας συλλογή 
δεδομένων
Μπορείτε να βασιστείτε στo 
ET50/55 για συλλογή δεδο-
μένων υψηλής ποιότητας και 
απόδοσης. Προαιρετικά μπο-
ρεί να προστεθεί προηγμένη 
μηχανή απεικόνισης για σά-
ρωση κάθε γραμμωτού κώδι-
κα 1D & 2D είτε εμφανίζεται 
στην οθόνη μιας φορητής 
συσκευής είτε είναι εκτυ-
πωμένος σε χαρτί ακόμα 
και αν αυτά τα barcode είναι 
δυσανάγνωστα, κακοτυπω-
μένα ή κατεστραμμένα. Η 
ενσωματωμένη πίσω κάμερα 
8 Mpixels σαρώνει αξιόπιστα 
barcode και εικόνες. Η 
εμπρός κάμερα επιτρέπει 
την πραγματοποίηση βιντεο-
κλήσεων.

Πρωτοποριακή οθόνη αφής 
διπλής λειτουργίας
H προηγμένη οθόνη αφής 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με ή χωρίς γάντια, ή με γρα-
φίδα για δυνατότητα εισα-
γωγής υπογραφής. Η oθόνη 
προσαρμόζεται αυτόματα 
ανάλογα με τις ανάγκες και 
λειτουργεί, ακόμη και αν 
είναι βρεγμένη.

Στιβαρός σχεδιασμός για 
αξιόπιστη καθημερινή 
λειτουργία εντός και εκτός 
εταιρίας.
To ET50/55 είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για επαγγελ-
ματική χρήση. Προσφέρει 
αντοχή σε σκόνη, υγρασία 
και βροχή σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο IP65. Η 
οθόνη κατασκευάζεται από 
Corning Gorilla Glass 3 με 
τεχνολογία NDR (Native 
Damage Resistance) για 
απαράμιλλη αντοχή. Και 
ενώ τo ET50/55 έχει κατα-
σκευαστεί για να αντέχει 
σε πτώσεις από ύψος 3,2 
ft./1m, χρησιμοποιώντας την 
ειδική ανθεκτική θήκη που 
το συνοδεύει μπορείτε να 
αυξήσετε το μέγεθος αυτό 
σχεδόν στο διπλάσιο.
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ENTERPRISE TABLET
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ET50/55
KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜEΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ
Το ET50/ET55 συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά των καταναλωτικών tablet ευρείας χρήσης
με όλα εκείνα τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά που έχετε ανάγκη για να αυξήσετε την 
παραγωγικότητα του εργατικού σας δυναμικού. Έχει στιβαρή κατασκευή και μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Είναι διαθέσιμο σε διαφορετικές πλατφόρμες συστήματος και τρέχει ειδικές 
επιχειρηματικές εφαρμογές. Ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, παρέχει 
γρήγορη συλλογή δεδομένων από 1D και 2D bar codes, φωτογραφίες και ετικέτες NFC, και 
προσφέρει μια αξιόπιστη σχέση διάδρασης με το χρήστη - θέματα ζωτικής σημασίας για μια 
επιχείρηση που θέλει να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητά της.
Είτε το εργατικό σας δυναμικό εργάζεται εντός της εταιρίας είτε εκτός, η πλούσια γκάμα 
πρακτικών αξεσουάρ του ET50/55 βοηθούν στην εύκολη προσαρμογή του, ώστε να καλύψει τις 
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε θέσης εργασίας.

Επιλέξτε ανάμεσα σε Android ή Windows
Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα (OS) που είναι κατάλληλο για εσάς - Android 5.1 (Lollipop) ή 
τα Windows 8.1. Κάθε Android ET50/ET55 αποστέλλεται εφοδιασμένο με επεκτάσεις (Μx), μια 
σειρά από χαρακτηριστικά που μετατρέπουν το Android από ένα λειτουργικό σύστημα ευρείας 
χρήσης σε ένα γρήγορο, σταθερό και υπερδύναμο επαγγελματικό λειτουργικό σύστημα. Το 
αναβαθμισμένο Android προσφέρει ασφάλεια, ευκολία διαχείρισης, καθώς και αυξημένες 
δυνατότητες συλλογής επιχειρηματικών δεδομένων.

Τετραπύρηνη επεξεργαστική ισχύς
Διαθέτει τον ισχυρότερο τετραπύρηνο επεξεργαστή της Intel για tablet, παρέχοντας την 
απαραίτητη ισχύ για να τρέξει τις πιο απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές.
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