
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Tulajdonságok 

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

• Android 8.0 OREO 

• IP 67 védettség 

• 2,4 m – ről betonra 
leejthető 

• az ipar leggyorsabb 
képalkotó képességgel 
bíró motorja kimagasló 
mozgástűrő és vonalkód 
olvasási teljesítményt 
biztosít 

 
 

Főbb alkalmazási 

területek 

• Kiskereskedelem 

• Nagykereskedelem 

• Logisztika 

• Gyártás 

2022. október Adatlap 
IBCS Hungary Kft. 

 
 
 
 

 

HONEYWELL CK65  
Ultra robusztus mobil terminál 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Honeywell a CK65 típusú ultra robusztus mobil termináljával egy 

igazi kompromisszumoktól mentes megoldást ajánlunk partnereink 

számára. 

 

Mivel 31%-kal kisebb és könnyebb, mint kategóriájában bármelyik 

hasonló eszköz, a CK65 optimális megoldást jelent raktárakban és egyéb 

más elosztó központokban. Prémium kategóriájú ipari minőséget 

képviselő eszköz, amelynek középpontjában a rugalmasság és az 

agilitás áll még a legszélsőségesebb munkakörülmények között is.  

 

A CK3X/R modell népszerű ergonomikus kialakításának 

kiterjesztésével, a CK65 mobil terminál egy rendkívül pontos és 

termelékeny eszközt biztosít a vállalati munkatársak részére, amelyre 

rendkívül egyszerűen telepíthetőek a vállalati mobil megoldások, 

valamint gyors megtérülést kínál az üzleti menedzsment számára is. 

 

A robusztus HONEYWELL CK65 mobil eszköz egy rendkívül gyors 

processzorral, valamint fejlett hálózati kapcsolattal rendelkezik. 

Akkumulátora több mint 18 órán keresztül működőképes, biztosítva 

ezzel a több műszakban dolgozó munkavállalók produktivitását is. 

 

Az eszköz ANDROID Mobility Edge platformra épül és a 

billentyűzeten, illetve az érintőképernyőn történő valós adatbevitel 

kombinációját biztosítja a felhasználók számára. Továbbá fejlett 

adatrögzítést tesz lehetővé iparágvezető beruházások részére.  



 
 
 
 

Technikai paraméterek 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBCS Hungary Kft. 

1043Budapest, 

Aradi utca 16. 

Tel.: +36 1 451 6070 

Fax: +36 1 399 9707 

info@ibcs.hu 

www.ibcs.hu 

Mechanikai tulajdonságok 

Méret: 22.7 cm x 8.3 cm x 4.2 cm 

Súly: 498 g 

Rendszer felépítés 

CPU: 
 2.2 GHz Qualcomm® 64-bit Snapdragon™ 
octa-core 

Operációs rendszer: Android 8.0 OREO 

Memória: 
2 GB/4 GB DDR4 RAM, 

32 GB Flash 
KIjelző: 480 x 800 LCD 4 in 

Kamera: 13 megapixeles színes kamara 

Tárolási bővítés: Felhasználóbarát SD kártya 32 GB-ig 

Akkumulátor: 
: Li-Ion, 3.7 V, 5100 mAh, + 12 óra 

működési idő 

CPU: 
 2.2 GHz Qualcomm® 64-bit Snapdragon™ 

octa-core 

Operációs rendszer: Android 8.0 OREO 

Alkalmazási környezet 

Üzemi hőmérséklet: -20°C és +50°C között 

Tárolási hőmérséklet: -30°C és +70°C között 

Nedvesség és páratartalom: 5% és 95% között (nem kondenzációs) 

Ütésállóság: 1,5m-ről betonra 

Vezeték nélküli kommunikáció 

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

Biztonság: WiFi tanúsítvány WPA és WPA2-re 
NFC: Beépített 
VoIP: Támogatott 
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