
Οι υποδοχές επέκτασης 
hardware του Workabout 
Pro 3 καθιστούν την 
προσθήκη νέων μονάδων 
μια γρήγορη και εύκολη 
διαδικασία, εξοικονομώντας 
έτσι σημαντικό χρόνο και 
χρήμα. Και υπάρχει μια 
ολόκληρη σειρά διαθέσιμων 
επεκτάσεων από σαρωτές 
δακτυλικών αποτυπωμάτων, 
μέχρι αναγνώστες 
διαβατηρίων και αναγνώστες 
RFID.

WiFi και GPRS. Σαρωτές, 
συστήματα απεικόνισης 
και RFID. Το Workabout Pro 
3 προσφέρει σχεδιασμό 
επόμενης γενιάς που 
επιτρέπει στους χρήστες 
να ρυθμίσουν εύκολα την 
συσκευή τους ώστε να 
ταιριάζει σε μια ποικιλία 
από εφαρμογές και 
εργασίες.

Δεν υπάρχει λόγος να 
πετάξετε έναν φορητό 
υπολογιστή Psion όταν οι 
ανάγκες της επιχείρησής 
σας αλλάζουν. Μπορείτε 
απλά να αλλάξετε ή να 
προσθέσετε την απαραίτητη 
μονάδα για να γίνει πιο 
εύχρηστο.

Διαθέτει πλήρη οθόνη 
VGA για μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια 
και ευκολότερη 
αναγνωσιμότητα, και 
εργονομικό πληκτρολόγιο 
σχεδιασμένο για λειτουργία 
με το ένα χέρι.
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ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
PSION WORKABOUT PRO 3

PSION WORKABOUT PRO 3
ΤΟ WORKABOUT PRO 3 ΠΡΟΣΦEΡΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜO ΕΠOΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙAΣ 
ΠΟΥ ΕΠΙΤΡEΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡHΣΤΕΣ ΝΑ ΡΥΘΜIΣΟΥΝ ΕYΚΟΛΑ ΤΗΝ 
ΣΥΣΚΕΥH ΤΟΥΣ
Ευφυές, στιβαρό και κυρίως ευέλικτο, το Psion Workabout Pro 3 ανήκει στην νέα γενιά φορητών 
υπολογιστών που παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλών διαφορετικών επεκτάσεων 
hardware (Add-ons), εφαρμογών λογισμικού και αναβαθμίσεων.
Κατασκευασμένο για τους εργαζομένους που βρίσκονται εν κινήσει, το Workabout Pro 3 
είναι ιδανικό για εργαζομένους σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των 
logistics, αποθήκευσης, μεταφοράς, κατασκευών και άλλων. H εντυπωσιακή ευελιξία του σας 
δίνει τη δυνατότητα να έχετε μία συσκευή που ικανοποιεί πολλές διαφορετικές απαιτήσεις. Το 
Workabout Pro 3 είναι φτιαγμένο για να γίνει βασικό μέλος της πληροφοριακής υποδομής σας.
Ο αριθμός των επεκτάσεων hardware (Add-ons) και εφαρμογών λογισμικού, που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε είναι ατελείωτος. Είτε η επέκταση είναι μια φωτογραφική μηχανή ή μια μονάδα 
GPS που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό σημείων παράδοσης, 
υπάρχει λύση για κάθε εφαρμογή.

O ΣΤΟΙΒΑΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ
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