PS336

®
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Windows . Life without Walls

. Getac recomanda Windows .

Carnet de teren
solid cu ecran

de 3.5”
MIL-STD 810G şi certificare IP68
Microsoft Windows

®

Embedded Handheld 6.5

3.5G WWAN
Port Serial RS232, USB OTG (din mers)
Baterie cu durată mare de viaţă tip Li-Ion
şi receptor GPS încorporat de înaltă
senzitivitate, cameră cu autofocusare de
5 Megapixeli

TM

.

În completarea certificării IP68 ce protejează de
apă şi praf, permiţând echipamentului să
funcţioneze chiar şi introdus în apă până la un
metru, PS336 este şi certificat independent la
standardul militar MIL-STD 810G, el putând
funcţiona între temperature cuprinse de la -30
°C la 60 °C.

Carnetul de teren solid PS336 are încorporat:
compas electronic, altimetru, senzor GPS şi un
accelerometru, cu care se poate măsura viteza,
vibraţiile şi rotaţia. Acest echipament deschide
uşa numeroaselor aplicaţii şi posibilităţi,
făcîndu-l ideal pentru măsurători tip GIS şi altor
soluţii de cartare cu ajutorul GPS.

Cu tehnologia Getac Flexiconn™, puteţi
să adăugaţi cu uşurinţa noi module şi
capete astfel încât să puteţi extinde
funcţionalităţile echipamentului
incluzând Bluetooth cu arie mare de
acoperire şi cititor de coduri de bare 1D.
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Înregistrarea informaţiilor

ps
.

Construit să supravieţuiască

Gata pentru GIS

Ecran lizibil în lumina Soarelui.

Cameră de 5 Megapixeli

PS336 are un ecran de 3.5 inch conceput special
să fie vizibil şi lizibil în lumina Soarelui. Ecranul
foloseşte un multi-strat special pentru înregistrarea
presiunii atingerii lui, permiţând utilizarea mănuşilor
devenind ideal pentru folosire pe timp de iarnă sau
în medii periculoase.

PS336 are încorporată o cameră de 5
megapixeli cu autofocus şi un blitz tip LED –
fiind perfect pentru cartarea GIS
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PS336 vine instalat cu Windows Embedded
Handheld 6.5 şi va oferă o largă paletă de
utilizări şi aplicaţii în domeniile utilităţilor şi
servicii de teren.
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®

Carnet de teren cu Windows instalat

Mai multe detalii la Getac.com

Getac PS336
ruggedsales@getac.com
www.getac.com
949.681.2900

Specificaţii tehnice

Certificări

MIL-STD 810G certificat
IP68 certificat
Rezistent la căderi (26 căderi de la 1.82m)
Rezistent la rostogoliri (1000 cicluri; 0,5m)

Getac, Inc.
43 Tesla
Irvine, CA 92618

Accesorii incluse încărcător de priză
cablu USB

Şnur de prins pe mână
Baterie
Stilus şi şnurul aferent

Opţional ATEX Zona 2/22

TM

Senzor GPS Cipset: SiRF Star IV
Specificaţii Receptor tip: L1 (C/A)
Canale: 48 canale cu urmărire all-in-view
Rată de împrospătare: 1 Hz
Autonom: 2.5 m
DGPS: 2.0 m
Prima pornire : în medie 35 secunde
Pornire normală: în medie 1 secundă
Reachiziţie
: în medie 0.1 secunde

Sistem de Operare Windows® Embedded Handheld
6.5 Professional
Windows® Embedded Handheld
6.5 Classic
Microprocesor TI AM3715 1GHz
Memorie 512MB MDDR
Capacitate de stocare 256MB NAND Flash şi 8GB iNAND*

Electric Baterie: 3.7Volţi, 5600mAh
baterie tip Li-Ion

TM

Slot de expansiune FlexiConn modul
Micro SDHC (până la 32GB)

Dimensiuni 178 x 89 x 30 mm
Greutăţi 530 grame**

Ecran 3.5” VGA (480 x 640 pixeli)
600 nits ecran lizibil în lumina Soarelui
touchscreen cu sensibilitate la
presiune
Tastatură Nuance XT9® Soft input panel (SIP)
Recunoaşterea scrierii de mână
Tastatură alfa-numerică
Comunicaţii Un microfon încorporat
WLAN 802.11 b/g/n Wi-Fi
®
Bluetooth (v2.1 +EDR Clasa 2)
GPS
Opţional 3.5G WWAN

TM

Port FlexiConn
Cameră foto 5 megapixeli cu autofocusare
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Temperatură Temperatura de funcţionare:
-30°C la 60°C
Temperatura de depozitare
-40°C la 70°C
95% umiditate, fără condensare
Interfeţe
Intrări/Ieşiri DC x 1
Port USB OTG x 1
Port serial RS232 x 1
Port pentru support de birou x 1
Difuzor x 1
x1

†

Garanţie 3 ani limitată standard

TM

Opţiuni FlexiConn
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Încorporate Compass electronic
Altimetru
Cititor de coduri de bară 1D
Bluetooth de rază mare
13.56 MHz RFID cu cititor fără contact
de smartcarduri
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Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Performanţa bateriei variază în funcţie de programele utilizate, setările WiFi, managementul consumului, contrastul ecranului, modulele
instalate şi condiţiile de mediu. Pentru toate bateriile capacitatea maximă scade cu timpul şi utilizarea iar în final vor fi nevoite să fie înlocuite la un service Getac. Viaţa bateriei şi ciclurile de
încărcare variayă în funcţie de utilizare şi setări. Viaţa bateriei poate fi redusă de aplicaţii sub zero.
* Pentru stocare, 1GB = 1 milion de bytes; capacitatea formatată este mai redusă.
** Greutatea este fără modulul 3G. Greutatea variază în funcţie de configuraţie şi de proceseul de producţie.
† Pentru termenii garanţiei şi condiţii vizitaţi www.getac.com

sunt proprietatea respectivilor deţinători.
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Drepturi de Copyright 2013, Getac, Toate dreptruile rezervate Getac şi logo-ul Getac sunt fie mărci înregistrate fie mărci înregistrate ale Getac Technology Corporation în
Statele Unite ale Americii
şi/sau alte ţări. Microsoft şi Windows sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări. Toate celelalte mărci înregistrate
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