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Honeywell CT40 
mobil terminál 
 

 

A mai vállalkozásoknak olyan mobil eszközökre van szükségük, amelyek 
elősegítik a folyamatos és magas színvonalú információ biztosítását. Ideális 
esetben olyan készüléket érdemes vásárolni, amely minden szükséges 
munkafolyamatot képes kezelni - az elosztási központban történő 
megrendeléstől a házhozszállításon keresztül, a bolti árusításig.  A 
kiskereskedelmi üzletek és más mobileszközöket használó munkavállalók 
számára tervezték a könnyű és ergonomikus kialakítású Dolphin CT40 
mobil terminált. Ez a stílusos, vállalati kategóriájú, érintőképernyővel 
rendelkező eszköz elősegítheti a munkavállalók termelékenységének 
látványos javulását és optimalizálhatja a munkafolyamatokat. 

A nagyteljesítményű nyolcmagos chipsettel, gyors Wi-Fi-vel és a 4G LTE-
kapcsolattal felszerelt Dolphin CT40 hordozható számítógép lehetővé teszi 
az azonnali és gyors hozzáférést az üzleti szempontból kritikus 
információkhoz. 

A Dolphin CT40 készülék szilárd burkolattal és Corning® Gorilla® Glass 5 
képernyővel került forgalomba, így a véletlenszerű leesések sem okoznak 
benne kárt.  

A Honeywell Mobility Edge ™ platformon kiépített Dolphin CT40 mobil 
számítógép az Android ™ négy generációjára bővíthető - az Android 
Nougat-tól az Android Q-ig. A Mobility Edge fejlett vállalati menedzsment 
eszközei lehetővé teszik a vállalatok számára az alkalmazások egyszeri 
tesztelését és érvényesítését, a vállalati telepítés felgyorsítását, az eszköz 
teljesítményének optimalizálását, a szoftverfrissítések egyszerűsítését, a 
képzést és a karbantartást, valamint a termék teljes életciklusának 
meghosszabbítását. 

Kompatibilis a Honeywell eszközökhöz csatlakoztatott alkalmazások széles 
választékával, illetve harmadik féltől származó szoftverekkel és a 
különböző kiegészítőkkel egyaránt. A Dolphin CT40 hordozható számítógép 
nem csupán hardver eszköz, hanem egy rendkívüli mértékben integrált 
megoldás a kiskereskedelmi és a terepi mobilitási környezetekhez. 

 

Tulajdonságok 

• MOBILITY EDGE platform 
• Kompatibilis és integrálható 

Honeywell és egyéb külső 
alkalmazásokkal 

• Egyszerű használhatóság, 
ergonomikus megjelenés, 
kényelmes és hatékony 
munkavégzés  

• Memória: 3GB/4GB DDR4 
RAM, 32 GB FLASH 

• Masszív, rázkódást elviselő 
ház, IP64 védelem 

• Széles hőmérséklet 
tartomány -20°C és +50°C,  

• 2 vonalkód olvasó motor, 2D 
olvasás 

• Android 7.1.1 operációs 
rendszer  

• 1 év gyári garancia 
 

Főbb alkalmazási 
területek 

• Gyártás 
• Nagykereskedelem 
• Logisztika 



                               
 

 

 

 

  
  
   
  

   

 

Mechanikai tulajdonságok 
Méret: 162 mm x 77 mm x 18,2 mm 
Súly:  278 gramm az akkumulátorral együtt 
Rendszer felépítés 
CPU: 2,2 GHz Qualcom Snapdragon 660 octa-core 
Operációs rendszer: Android 7.1.1 (Nougat)  
Memória: 2 GB RAM vagy 4 GB DDR4 RAM, 32 GB FLASH 
KIjelző: 4,7 inches GORILLA GLASS 5. 
Kamera: 13 megapixeles színes kamera 
Leejtés: 2,4 m–ről betonra 
Tárolási bővítés: Felhasználóbarát SD kártya 32 GB-ig 
Működési idő: + 12 óra 
Alkalmazási környezet 
Üzemi hőmérséklet: -30° és 50°C között 
Tárolási hőmérséklet: -30° és 60°C között 
Nedvesség: 5% és 95% között, nem kicsapódó 
Védettség: IP67, IP 65 szabvány 
ESD: ±15kV levegőben kisülés, ±8kV közvetlen 

kisülés 
Esés: 1,5 m–ről betonra 
Vezeték nélküli kommunikáció 
WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac 
WLAN biztonság: OPEN, WEP, WPA/WPA2 
Bluetooth: V5.0 Bluetooth  
NFC: Beépített NFC 
VPN: IPSec v4/L2TP, PPTP 
Push to talk: Támogatott 

 

Technikai paraméterek 

IBCS Hungary Kft. 
1043 Budapest, 
Aradi utca 16. 
Tel.: +36 1 451 6070 
Fax: +36 1 399 9707 
info@ibcs.hu 
www.ibcs.hu 
 


