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ScanPal	EDA	60K	
A	vállalati	hibrid	mobil	eszköz	
 

 

A ScanPal ™ EDA 60K mobil számítógép a Honeywell új típusú mobil kézi 
eszköze, amely rendkívül adaptív kialakítású. A közkedvelt Android ™ 
operációs rendszertől és a kétsávos Wi-Fi csatlakozástól kezdve a robusztus 
tárolási lehetőségekig és a fejlett adatbeviteli lehetőségekig a ScanPal EDA 
60K eszköz ideális megoldás a raktári dolgozók számára a kiskereskedelmi 
készletkezelés, az elosztóközpontok és az e-kereskedelem logisztikája 
területén. 

ScanPal EDA60K eszköz ergonomikus 30 gombos numerikus fizikai 
billentyűzettel, valamint rugalmas 1D és 2D szkennelési motor opciókkal 
rendelkezik - ezáltal kiválóan alkalmas szedésre, csomagolásra, kirakodásra 
és egyéb munkafolyamatok elvégzésére. 

Az eszköz továbbá rendelkezik egy könnyen használható modern 
érintőképernyővel is, amely intuitív, egyszerűsített hozzáférést biztosít az 
Android rendszerhez és az alapvető üzleti alkalmazásokhoz. 

A ScanPal EDA 60K mobil számítógép robusztus, mégis ergonomikus 
kialakítású, amely minimalizálja az állásidőt és javítja a mobil munkavállalók 
termelékenységét. 

Az eszköz ellenáll 1,5 méterről történő (5 láb) betonra történő leejtésnek és 
IP64 védelemmel ellátott, így por- és vízpermettel szemben is védett. Ezen 
felül biztosítja az iparágban vezetőnek tekinthető akkumulátor-
élettartamot, amely teljes műszakon keresztül és azon túl is tart - 
minimalizálva az akkumulátorok feltöltéséhez vagy cseréjéhez szükséges 
időt és költségeket. 

A ScanPal EDA 60K készülék robusztus tartósságot, ergonomikus kialakítást 
és tökéletesen kiegyensúlyozott funkciók kombinációját kínálja különböző 
raktárkezelési munkafolyamatokhoz. 

A Honeywell CK3 hordozható számítógépeket használó ügyfelek számára 
alacsonyabb teljes birtoklási költségeket is kínál, mivel visszamenőleges 
kompatibilitással bír a CK3 pisztoly markolatával és az akkumulátor töltő 
kiegészítőivel. 

 

Tulajdonságok 

• Qualcomm 8917 processzor, 
1,4 GHz CPU 

• Android 7.1 operációs 
rendszer 

• Teljes műszakon átívelő 
folyamatos működés 

• Leejthető 1, 5 m-ről betonra, 
IP 64 védelem 

• WI-FI 802.11 a/b/g/n/ac 
támogatottság 

 
 

Főbb alkalmazási 
területek 

• Gyártás 
• Nagykereskedelem 
• Logisztika 



                               
 

 
 

Mechanikai tulajdonságok 
Méret: 215,5 mm x 78,5 mm x 28 mm 
Súly:  415 gramm akkumulátorral 
Rendszer felépítés 
CPU: 1,4 GHz Qualcom processzor 
Operációs rendszer: Android 7.1 
Memória: 2 GB RAM, 16 GB Flash 
KIjelző: 4 inches 10,76cm 
Felbontás: WVGA 480 x 800 
Érintőképernyő: Multi-touch CTP 
Kamera: 5.0 megapixeles színes kamara, autofókusz, LED flash 
Billentyűzet: 30 gombos numerikus billentyűzet 4 funkciós gombokkal 
Akkumulátor: Li-Ion, 3.7V, 5100 mAh 
Töltési idő: Kb. 5 óra 
Működés: 12+ óra 
Alkalmazási környezet 
Üzemi hőmérséklet: -10° és 50°C között 
Tárolási hőmérséklet: -20° és 60°C között 
Nedvesség: 10% és 90% között, nem kicsapódó 
ESD: ±12kV levegőben kisülés, ±8kV közvetlen kisülés 
Esés: 1,5 m–ről betonra szobahőmérsékleten 
Környezetvédelmi 
minősítés: 

IP 64 

Vezeték nélküli kommunikáció 
WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac 
Bluetooth: Bluetooth Class 4.1 
Garancia: 1 éves gyári garancia 

           

 

 

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 
 


