
Στιβαρότητα
Αντέχει σε πολλαπλές 
πτώσεις από 1.5 μέτρα ύψος 
σε σκυρόδεμα, σε όλες τις 
θερμοκρασίες λειτουργίας 
και διαθέτει βαθμό προστα-
σίας από σκόνη και βροχή 
IP54.

Σάρωση
Δύο επιλογές συστημάτων 
απεικόνισης, ένα για τυπικό 
εύρος σάρωσης και ένα για 
σάρωση περιοχής κοντά / 
μακριά. Υποστηρίζουν πο-
λυκατευθυντική σάρωση και 
επιτρέπουν μεγάλη ανοχή 
κίνησης.

Eπικοινωνία
Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας 802.11 a/b/g/n 
και Bluetooth.

Μπαταρία
Μεγάλη διάρκεια ζωής μπα-
ταρίας. Διαρκεί μια πλήρη 
βάρδια εργασίας και ακόμα 
παραπάνω.

Επεξεργαστής
1GHz multi-engine της Texas 
Instruments με μνήμη 256MB 
RAM και 1GB Flash.

Φωνητικές εντολές
Υποστηρίζει το σύστημα 
διαχείρισης φωνητικών 
εντολών Vocollect Voice, σε 
συνδυασμό με την παραδο-
σιακή συλλογή δεδομένων 
barcode.

RFID
Προαιρετικά εγκαθίσταται 
συσκευή ανάγνωσης RFID 
ώστε να εξυπηρετήσει τις 
διαφορετικές ανάγκες σας 
συλλογής δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210 9270651-3 & 210 9026001, Fax: 210 9011283, www.albanis.gr, Email: sales@albanis.gr
Yποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τηλ: 2310-529729, Fax: 2310-529759, Email: north-sales@albanis.gr

ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
INTERMEC CK3X

INTERMEC CK3X
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Το CK3X διατίθεται με δύο επιλογές συστημάτων απεικόνισης, ένα για τυπικό εύρος σάρωσης 
και ένα για σάρωση περιοχής κοντά / μακριά. Τα προηγμένα συστήματα απεικόνισης παρέχουν 
αξεπέραστες επιδόσεις σάρωσης σε γραμμωτούς κώδικες 1D και 2D και είναι κατάλληλα 
προσαρμοσμένα για ανάγνωση κακοτυπομένων ή κατεστραμμένων κωδικών. Υποστηρίζει 
πολυκατευθυντική σάρωση και επιτρέπει μεγάλη ανοχή κίνησης βοηθώντας τους εργαζομένους 
να συλλαμβάνουν κωδικούς με ταχύτητα και ακρίβεια.
Με ένα εξαιρετικά προσαρμόσιμο σχεδιασμό, το CK3X υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας 
802.11 a/b/g/n και Bluetooth, καθώς και προαιρετικά συσκευή ανάγνωσης RFID.
Το Vocollect Voice με το οποίο εφοδιάζεται το CK3X προσφέρει τα πλεονεκτήματα που 
σχετίζονται με τα συστήματα διαχείρισης φωνητικών εντολών. Οι εργαζόμενοι αποκτούν τη 
δυνατότητα να υλοποιούν τα καθημερινά καθήκοντά τους απλά συνομιλώντας με τη συσκευή 
που χειρίζονται. Οι εντολές πλέον δεν καταχωρούνται, αλλά εκφωνούνται και αντίστροφα, η 
καθοδήγηση από το φορητό τερματικό πραγματοποιείται φωνητικά και όχι μέσω των ενδείξεων 
που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.
Αποφύγετε τις διακοπές λειτουργίας με μια συσκευή που είναι πραγματικά στιβαρή. Αντέχει 
πολλαπλές πτώσεις από 1,5 μέτρο ύψος σε σκυρόδεμα, σε όλες τις θερμοκρασίες λειτουργίας, 
και προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, αποφεύγοντας έτσι περιττές διακοπές για 
αντικατάσταση και επαναφορτισμό μπαταριών. Όλα αυτά προσφέρονται σε μια συσκευή που 
έρχεται χωρίς τον όγκο και το μέγεθος των παραδοσιακών στιβαρών συσκευών που απαντάμε 
στην κατηγορία.

ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 1GHZ ΤΗΣ TEXAS INSTRUMENTS, ΜΝΗΜΗ 256MB RAM & 1GB FLASH


