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Honeywell CK75 

Ultra robosztus mobil terminál 

 

 

A Honeywell CK75 típusú ultra robusztus mobil terminálja egy igazi 
kompromisszumoktól mentes megoldás! 

31%-kal kisebb és könnyebb, mint kategóriájában bármelyik hasonló eszköz, így 

optimális megoldást jelent raktárakban és egyéb más elosztó központokban. A 

prémium kategóriájú ipari minőséget képviselő eszköz középpontjában a 

rugalmasság és az agilitás áll, még a legszélsőségesebb munkakörülmények 
között is.  

Egy váratlan munkafolyamat felmerülése során a CK75 mobil terminál gyors 

átmenetet képez a felhasználók számára. Olyan feladatok esetében, 
alkalmazható, amelyek közeli vagy távoli vonalkód leolvasást követelnek, 

vagy hang-, beszéd-, esetleg képrögzítést igényelnek.  

A Honeywell vezetékes és vezeték nélküli fejhallgató támogatottságnak, 

valamint a hangalapú alkalmazásnak köszönhetően lehetőség van választani a 

hagyományos vagy akár a hangalapú raktári munkafolyamatok végzése 
között.  

A kétsávos 802-11 a/b/g/n WLAN hálózat segítségével a CK 75 sziklaszilárd 

teljesítményre, valamint következetesen gyors válaszidő elérésére képes még 
azokon a területeken is, ahol alacsony jelerősség és időszakosan szakadozó 

kapcsolat tapasztalható. 

A fűtőszállal kiegészített Cold Storage CK 75 típusú mobil terminál 

használatával az eszköz használata hűtő tárolókra is kiterjeszthető. 

Jelenleg az eszköz Windows Embedded 6.5, vagy Android 6 operációs 
rendszerrel érhető el, ami páratlan kiépítési rugalmasságot kínál. A jelenlegi 

Windows Embedded 6. 5 felhasználók – amikor az Android megfelelő verziójára 
történő váltás ideje eljön – átalakíthatják Android-os eszközzé, ilyen módon 

megtakarítva a számítógép és a szükséges perifériák beruházási költségét. 

Kérdés esetén keresse fel szakértő kollégáink egyikét az info@ibcs.hu e-mail 

címen, vagy a +36-451-6070 telefonszámon! 

 

 

 

 

Tulajdonságok 

• 31 %-kal könnyebb, és 
kisebb, mint a konkurencia 
hasonló kategóriájú eszközei 

• Windows Embedded 6.5 és 
Android 6.0 Marshmallow 
támogatottság 

• IP 67 védettség 

• 2,4 m-ről betonra leejthető 

• iparilag a leggyorsabb 
képalkotó képességgel bíró 
motor kimagasló  vonalkód 
olvasási teljesítményt 
biztosít 

 

 

Főbb alkalmazási területek 

• Kiskereskedelem 
• Gyártás 
• Logisztika 
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Mechanikai tulajdonságok 

Méret: 237 mm x 80 mm x 50 mm (akkumulátorral) 

Súly:   584 gramm az akkumulátor csomaggal 

Rendszer felépítés 

Operációs rendszer: 
Microsoft Embedded 6.5 vagy Android 6.0 
Marshmallow 

CPU: 
1,5 GHz OMAP 4470 dual-core, muli-engine 
processzor 

Memória: 2 GB RAM, 16 GB Flash 

KIjelző: 
8,9 cm transzmissziv VGA 480 X 640 pixeles, ütésálló 
érintőképernyős 

Kamera: 
5.0 megapixeles színes kamara, autofokuszos, LED 
flash funkcióval 

Tárolási bővítés: Felhasználóbarát SD kártya 32 GB-ig 

Működési idő: + 12 óra 

Alkalmazási környezet 

Üzemi hőmérséklet: -20° és 50°C között 

Tárolási hőmérséklet: -30° és 70°C között 

Nedvesség: 5% és 95% között, nem kicsapódó 

Nedvesség és porvédelem: IP67 szabvány 

Esés: 
1,5 m –ről betonra -10 C – 50 C közötti hőmérsékleti 
tartományban 

  

Vezeték nélküli kommunikáció 

WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

Biztonság WiFi tanúsítvány WPA és WPA2-re 

Hitelesítés:                                                             IEEE.802.1.x 

Titkosítás: WEP, AES, TKIP 

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 

 

 


