
Μεγάλη αντοχή
Η οθόνη του Omnii XT15 
μπορεί να αντέξει ενέργεια 
κρούσης 1.25 Joule, 
ικανότητα που της δίνει την 
πρώτη θέση όσον αφορά 
την αντοχή απέναντι στον 
ανταγωνισμό.

Εκτεταμένη διάρκεια ζωής 
μπαταρίας
Μεγάλης χωρητικότητας 
μπαταρία 5000mAh 
προσφέρει εξοικονόμηση 
ενέργειας και εκτεταμένη 
διάρκεια ζωής που φτάνει 
τις 20 ώρες.

Περισσότερες επιλογές 
πληκτρολογίων
Παρέχει 6 επιλογές 
πληκτρολογίου 
συμπεριλαμβανομένου του 
αριθμητικού QWERTY.
Η σχεδιαστική του 
απλότητα, η σωστή 
εργονομία και o λευκός 
οπίσθιος φωτισμός 
(backlight) κάνoυν δυνατή 
την χρήση ακόμη και με το 
ένα χέρι σε σκοτάδι.

Περισσότερες επιλογές 
σάρωσης
Υψηλής απόδοσης σαρωτής, 
Imager Control Services 
(ICS) και φωτογραφική 
μηχανή αυτοματοποιούν την 
συλλογή δεδομένων.

Ενισχυμένη συνδεσιμότητα
Παρέχει 3.8G HSPA+ 
και 2G EDGE (WWAN-
Broadband), και 802.11a/b/
g/n (WLAN - WiFi).

Περισσότεροι αισθητήρες
Διαθέτει επιταχυνσιόμετρο 
για GPS που επιτρέπει 
ανίχνευση κίνησης, 
περιστροφή οθόνης και 
λειτουργία γεωγραφικής 
σήμανσης (geo-tagging).

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210 9270651-3 & 210 9026001, Fax: 210 9011283, www.albanis.gr, Email: sales@albanis.gr
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ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
PSION OMNII XT15

PSION OMNII XT15
H PSION ΞEΡΕΙ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ ΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΠΙΟ ΑΝΤΙΞΟΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 
OMNII XT15 ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ
Η εξέλιξη της πλατφόρμας Omnii, το Omnii XT15, παίρνει τα καλύτερα χαρακτηριστικά του 
Omnii XT10 και προσθέτει νέες λειτουργίες, για να δημιουργήσει μια συσκευή που προσφέρει 
στους εργαζομένους που βρίσκονται εν κινήσει ευκολότερη πρόσβαση σε επιχειρηματικές 
εφαρμογές - οπουδήποτε, οποτεδήποτε.
Με πιστοποίηση στεγανότητας IP67 και IP65, το Omnii XT15 είναι επίσης η πιο ανθεκτική 
φορητή συσκευή Psion που κατασκευάστηκε ποτέ, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία και 
απαράμιλλη προσαρμοστικότητα στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα και εφαρμογές.
Έρχεται με λειτουργικό σύστημα WindowsCE 6.0 ή Windows Embedded Handheld 6.5. Και 
τα δύο λειτουργικά συστήματα ενσωματώνονται αρμονικά, για την αυτοματοποίηση βασικών 
διαδικασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτει το νέο 
μικροεπεξεργαστή AM3715 Sitara ARM της Texas Instruments και αρχιτεκτονική Psion ASIC 
προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις. Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 20 ώρες.

Ο ΑΠOΛΥΤΟΣ ΦΟΡΗΤ0Σ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤHΣ ΧΕΙΡ0Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚH ΑΛΥΣIΔΑ

6 επιλογές πληκτρολογίου συμπεριλαμβανομένου του αριθμητικού QWERTY. Υψηλής απόδοσης σαρωτές


