
� Solidna konstrukcja � klasa IP64

� Wszystkie formy komunikacji �
WiFi, Bluetooth, GPRS/GSM, stacja 
dokuj¹ca, IrDA

� D³ugi czas eksploatacji baterii

� Procesor Intel PXA255 (400Mhz)

�  Windows CE 5.0

� Wy�wietlacz kolorowy 320x240 punktów � 
3,5�, dotykowy z pod�wietleniem

� Pamiêæ Flash 128 MB

� Pamiêæ SDRAM 128 MB

� Gniazdo pamiêci SDl

� Gniazdo pamiêci CF-II

� Prosta aktualizacja pamiêci ROM z kart SD 
lub CF

� Komunikacja przewodowa przez USB 
lub Ethernet

� Komunikacja bezprzewodowa przez IrDA 
1.2 SIR � 20~30cm,  802.11b/g, Bluetooth 
V1.1 lub GPRS/GSM

� Wybór skanerów 1 i 2 wymiarowych

� Czytnik RFID

� Konstrukcja obudowy gwarantuje szybk¹ 
i pewn¹ wymianê oprzyrz¹dowania

� Dodatkowe z³¹cze do specjalnych po³¹czeñ 
USB, RS232 i 200mA CD

� Pojedynczy dok USB/Ethernet 
umo¿liwiaj¹cy ³adowanie dodatkowej 
baterii

� £adowarka cztero-pozycyjna

� Uchwyt pistoletowy

� Kabura do pasa

� £adowarka samochodowa

� Specjalny dok do instalacji na pojazdach 
z funkcjami ³adowania akumulatorów i 
transmisji danych

� Pakiet narzêdzi programistycznych � SDK

IT-7000

Terminal zaprojektowano ze szczególn¹ 
staranno�ci¹ w zakresie elastycznego kom-
pletowania jego bloków funkcjonalnych. 
U¿ytkownik ma mo¿liwo�æ precyzyjnego 
doboru funkcji, które odpowiadaj¹ jego 
planowanej aplikacji. Jednocze�nie wybra-
ny zestaw nie zamyka drogi zmian i roz-
woju projektu w oparciu o skompletowany
wcze�niej sprzêt.
Nowoczesno�æ i trwa³o�æ IT7000N daje 
gwarancjê mo¿liwo�ci wieloletniego u¿yt-
kowania i rozwijania zbudowanego na 
nim systemu.
Nale¿y podkre�liæ zastosowanie najnowo-
cze�niejszych rozwi¹zañ technologicznych 
za najni¿sz¹ cenê.

IT-7000



Akcesoria dodatkowe

Pojedynczy dok 
komunikacyjny

Uchwyt 
pistoletowy

Adapter Ethernet

Poczwórna 
³adowarka

Mobilny dok 
komunikacyjny

Kabura 
i uchwyt do paska

Podstawowe cechy
Procesor
��Intel PXA255 (400MHz)

Pamiêæ operacyjna
��128 MB Flash ROM

��128 MB SDRAM

Wy�wietlacz
��Ekran dotykowy TFT 3,5" (QVGA: 240×320) 

Audio
��G³o�nik

��S³uchawki stereofoniczne

��Mikrofon

Rozszerzenie pamiêc
��Gniazdo kart CompactFlash-IIi

��Gniazdo kart SecureDigital

Interfejsy
��£acze doku obs³uguj¹ce USB, RS232, zasilanie

��Port IrDA

��£acze PCMCIA

£¹czno�æ bezprzewodowa
��Bluetooth Class 2

��WiFi 802.11b

��GSM/GPRS

Baterie
��Podstawowa: 2200mAh, 7,4V Li-Ion

��Akumulator podtrzymuj¹cy

Zasilacz
��Napiêcia wej�ciowe: 100-240VAC

��Napiêcie wyj�ciowe: 9VDC (2,2A)

Sygnalizacja
��Trójkolorowa dioda LED statusu ³adowania i alarmu

��Dwukolorowa dioda LED skanera

Skaner kodów
��G³owica laserowa SE800

��G³owica 2D HHP 4380 (opcja)

Klawiatura
��Pod�wietlana klawiatura numeryczna (27 przycisków)

��Przycisk zasilania / pod�wietlenia

��Przycisk skanowania i 4 przyciski nawigacyjne

Wymiary
��Rozmiary: (D) 190 × (S) 93(56) × (W) 42(55) mm

��Waga: 600g

Oprogromowanie
��Windows CE 5.0 Professional

��Backup manager, Scanner Setting utility, OBEX utility

��Narzêdzia SDK

Warunki u¿ytkowania
��Temperatura pracy: -10-50°C

��Temperatura przechowywania: -20-65°C

��Wilgotno�æ: max. 95% (bez kondensacji) przy 40°C

��Klasa odporno�ci: IP54

Spe³niane normy:
��CE, FCC, BSMI, CCC, UL
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