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 Caribeמבית  PL52מדגם מסופון 

 המוצרתכונות 
 פעמים( 20מטר )לפחות  1.5, עמיד בנפילות מגובה IP65תקן עמידות  –עמיד במיוחד 

 לשימוש נוח ללא פגיעה בפרק כף היד –כולל ידית אחיזה ארגונומית 
 תומך בשימוש ידיים רטובות וכפפות "5.2בגודל  IPSמסך מגע מסוג 

 שעות 12לשימוש רציף למשך  סוללה חזקה מתאימה

 מסופון קטן מידות המתאים לשימוש ביד אחת בלבד.

 2D-ו 1Dיודע לקרוא ברקודים מסוג 

 Android 6.0 –מערכת הפעלה 

 גרם 654רק  –קל משקל 

 מפרט טכני

 תמיכה בקריאת ברקודים מסוג:

1D – UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, 

RSS .ועוד 

2D – PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode: Postal 

Code: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) .ועוד 

 תכונות פיזיות:

 , תומך במגע מרובה, תומך בשימוש ידיים רטובות וכפפותCorning Gorilla Glass –מסך מגע 

 לחצן לשימושים נוספים 1כפתורי סריקה,  2כפתור הפעלה,  1לחיצים קדמיים,  4 –לחצנים 
 חיישן כוח כבידה, חיישן אור, חיישן קרבה  –חיישנים 

 Full HD 1920X1080ברזולוציית  "5.2  -גודל מסך 

 מיקרופונים. 2רמקול אחד,  –אודיו 

 תקשורת:

 WI-FI – IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G Dual-band, internal antennaתקשורת 

 4G – B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40רשת אזורית 

 Bluetooth 4.0, BLE –בלוטות' 

 GPS/AGPSתומך 

 סוללה:

 שעות 500שעות, שימוש בהמתנה מעל  12שימוש רציף למשך  -זמן שימוש 

 (USBלסוללה מלאה )טעינה באמצעות כבל  3-4 -זמן טעינה 

 8000mAh, נטענת, Li-ionסוללה מסוג 

 סביבת משתמש:

 פעמים 20מטר על גבי רצפת בטון לפחות  1.5עמיד בפני נפילות מגובה 

 20°C - 50°C- -טמפ' עבודה 

 40°C - 70°C- -טמפ' אחסון 

 IP65 -תקן עמידות 

 ביצועים:

 Micro SD cardמסוג  32GBחריץ הרחבת זיכרון: תומך עד 

 Cprtex-A53 Quad-core 1.3GHz –מעבד 

  16GB-זיכרון לקריאה בלבד 

 2GB -זיכרון פנימי 

 מצלמה:

 מגה פיקסל עם פוקוס אוטומטי ופלאש 13 –מצלמה 

 :Slotאפשרויות 

1 slot for SIM card, 1 slot for SIM or TF card 

 ממשקים:

 USB Type Cחיבור 

OTG 

 מידות המוצר

164.2 X 80.0 X 24.3 מ"מ 
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