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Η ZEBRA TECHNOLOGIES ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ANDROID
TABLET L10
Το L10 Android είναι ένα εξαιρετικά στιβαρό tablet 10,1 ", ιδανικό για επαγγελματίες με κρίσιμες αποστολές, το
οποίο είναι ιδιαίτερα διαμορφωμένο ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες του χρήστη και του περιβάλλοντος
εργασίας.
 
Το XSLATE είναι η παραδοσιακή κομψή και ελαφριά μορφή φόρμας tablet και το XPAD ενσωματώνει μια άκαμπτη
λαβή για πρόσθετη πρόσφυση και άνεση με τη δυνατότητα να περιλαμβάνει   μηχανή σάρωσης γραμμωτού
κώδικα για γρήγορη και ακριβή λήψη δεδομένων.
Το XBOOK συνδυάζει την κινητικότητα και τη λειτουργικότητα του tablet XSLATE με ένα τραχύ Backlit Keyboard
Companion (πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό) και το "KickStrap" για να επιτρέψει στους χρήστες κινητών
τηλεφώνων να εισάγουν πιο εύκολα δεδομένα μακρών μορφών.
 
Το L10 Android είναι μια επέκταση προϊόντος της υπάρχουσας οικογένειας των προϊόντων L10 Windows.
Το L10 Android είναι κατασκευασμένο στο ίδιο επίπεδο ανθεκτικότητας με την έκδοση των Windows, αλλά με τις
δυνατότητες της πλατφόρμας Zebra Android συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων: Mobility DNA, Lifeguard
και το πρότυπο υποστήριξης και φροντίδας της Zebra.
 
Η πλειοψηφία των αξεσουάρ Windows L10 είναι συμβατά με το L10 Android. Αυτό περιλαμβάνει τη βιομηχανική
βάση, τις μπαταρίες, τους ιμάντες και τις θήκες. Ένα νέο, πιο στιβαρό πληκτρολόγιο θα είναι συμβατό και με τις
μονάδες Windows L10. Επιπλέον, οι ενσωματωμένοι κατ’ επιλογή αναγνώστες Smart Card / CAC δεν είναι
συμβατοί με το L10 Android.
 
Το L10 Android εκμεταλλεύεται μια κοινή πλατφόρμα με πολλές άλλες δυνατότητες της Zebra Mobile Computing,
όπως το TC77 και το TC57. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες και τους συνεργάτες μας να αξιοποιούν τις
επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες υλοποιήσεις. Το τρέχον λογισμικό είναι το μοναδικό για
το L10 Android έως ότου αποκτηθούν οι εγκρίσεις των φορέων ATT και Verizon. Το τρέχον λογισμικό δεν είναι
συμβατό με άλλες συσκευές Zebra. 
 
Τέλος, το L10 θα μπορεί να αναβαθμιστεί σε Android Pie, και τουλάχιστον σε μία ακόμη έκδοση. Ως ο
μεγαλύτερος προμηθευτής συσκευών Android με ανθεκτικές εφαρμογές Android, η Zebra έχει σημαντική
εμπειρία σε Android, συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων, της υποστήριξης και της βελτιστοποίησης.
Αυτή η πείρα χρησιμοποιείται τώρα στη γραμμή tablet L10.
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