
Οθόνη αφής προηγμένης 
τεχνολογίας
H προηγμένη οθόνη αφής 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με ή χωρίς γάντια, ή με 
γραφίδα για μεγαλύτερη 
ακρίβεια. Προσαρμόζεται σε 
κάθε λειτουργία εισαγωγής 
δεδομένων, ακόμη και 
αν η επιφανειά της είναι 
βρεγμένη.

Οι ταχύτερες ασύρματες 
συνδέσεις σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους
Τα ET51/ET56 υποστηρίζουν 
το πρότυπο 802.11 
εξασφαλίζοντας συμβατότητα 
με οποιοδήποτε δίκτυο WiFi. 
Με υποστήριξη LTE για το 
ET56 μπορείτε να δώσετε 
στους εργαζόμενους στο 
πεδίο μια αξιόπιστη γρήγορη 
κυψελοειδή σύνδεση σχεδόν 
οπουδήποτε στον κόσμο.

Επιλέξτε το μέγεθος 
οθόνης που είναι κατάλληλο 
για την εργασία σας
Δύο μεγέθη οθόνης 8,4 
ιντσών και 10,1 ιντσών για να 
επιλέξετε το καταλληλότερο 
για τις επιχειρηματικές σας 
εφαρμογές. Η φωτεινότητα 
της οθόνης καθιστά τα 
ET51/ET56 ευανάγνωστα 
σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες φωτισμού 
συμπεριλαμβανομένου του 
έντονου ηλιακού φωτός.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA TABLET WINDOWS

TABLET
ZEBRA ET51/ET56

ZEBRA ET51/ET56
ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Σχεδιασμένα αποκλειστικά για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μίας επιχείρησης, τα Windows 
tablet ET51/ET56 προσφέρουν όλα τα πλεονεκτήματα των επαγγελματικών τερματικών όπως 
είναι η στιβαρή κατασκευή, η συλλογή δεδομένων και η δυνατότητα προσθήκης περιφερειακών 
εξαρτημάτων για να δημιουργήσετε την τέλεια Λύση για τους εργαζομένους και τις εφαρμογές 
σας. Από την πλήρη σειρά στιβαρών tablet της Zebra τα ET51/ET56 είναι τα λεπτότερα και 
ελαφρύτερα ενώ προσφέρουν στους εργαζομένους σας τα χαρακτηριστικά και την ευχρηστία 
που απολαμβάνουν στα προσωπικά τους tablet. Είναι κατάλληλα για αξιόπιστη καθημερινή 
λειτουργία εντός και εκτός εταιρίας. Τόσο το μοντέλο μεγέθους 8,4 ιντσών όσο και το 
μεγαλύτερο των 10,1 ιντσών διαθέτουν φωτεινές οθόνες, εύκολα αναγνώσιμες σε υπαίθριους 
χώρους με έντονο ηλιακό φως. Ένα ευρύ φάσμα περιφερειακών εξαρτημάτων ενισχύουν 
τη στιβαρότητα, απλοποιούν τη φόρτιση, επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και 
καθιστούν αυτά τα tablet εύχρηστα και εύκολα μεταφερόμενα.

Στιβαρός σχεδιασμός για αξιόπιστη λειτουργία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Σχεδιασμένα για επαγγελματική χρήση τα ET51/ET56 προσφέρουν αντοχή σε σκόνη, υγρασία 
και βροχή σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IP65. Θα συνεχίσουν να λειτουργούν αξιόπιστα 
σε υπερβολική ζέστη αλλά και θερμοκρασίες υπό του μηδενός. Ενώ αντέχουν σε πτώσεις 
από ύψος ενός μέτρου, χρησιμοποιώντας την ανθεκτική θήκη που τα συνοδεύει μπορείτε να 
αυξήσετε το μέγεθος αυτό σχεδόν στο διπλάσιο. Η οθόνη Corning Gorilla Glass παρέχει αντοχή 
σε θραύση και γρατζουνιές, προστατεύοντας το πιο ευάλωτo εξάρτημα κάθε tablet. Οι δοκιμές 
κραδασμών διασφαλίζουν ότι το tablet είναι κατάλληλο για χρήση σε οποιοδήποτε όχημα, από 
περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα μέσα σε αποθήκες μέχρι φορτηγά έξω στο δρόμο.


