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NQuire
1000
Manta II
Micro Kiosk
Идеален за монтиране на рафтове или за използване на гише в универсални
магазини, супермаркети, малки хранителни магазини, аптеки/козметични
магазини, тютюневи павилиони и др.
Въоръжен с EM2037-V4 на Newland, 2D мегапикселов баркод скенер.
Скенерът работи под ъгъл от 20 градуса за удобно сканиране и на по-големи
продукти
NQuire 1000 Manta II работи под Android 7.1, което позволява лесното
разработване на потребителски приложения, съобразени с вашите нужди

Технически характеристики:
Android 7.1

CMOS Megapixel

10.1" сензорен екран

NFC

252 × 184 × 33mm

Bluetooth

615 g

USB

1D Barcode

WiFi

2D Barcode

POE
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RHINO II™
VEHICLE MOUNT COMPUTER
Компютрите за монтиране в превозни
средства - Rhino II ™, които се предлагат в
размери от 10 ”и 12”, определят стандарта
за износоустойчивост в склада. Уплътнената
конструкция, тествана с IP65 / IP67
уплътнение, осигурява работа в най-тежките
условия.
Серията предлага специализиран модел,
подготвен за работа във фризер, който
разполага с интегриран нагревател на
дисплея, позволяващ използването в и извън
студена среда. Моделите с капацитивен
сензорен екран са с 3-милиметрово
защитно
стъкло,
което
позволява
използването на ръкавици.
Компютърът за монтиране на превозни средства Rhino, адаптиран за управление на
склада, увеличава производителността с лесната си интеграция на PowerScan или други
автоматизирани устройства за събиране на данни.
Rhino II предлага богат избор от операционни системи: Windows Embedded Compact 7
(WEC7), Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise и новата Android ™ 7.1
Интегрирано
решение
за
интралогистични приложения

логистични

и

Множествен избор на операционна система за
лесна интеграция със съществуваща система
Система за автофокус с изключително далечен
обхват и ненасочено четене на 1D и 2D кодове
Най-висок индустриален клас, пълно решение
сертифицирано по IP65
Приемник с компактен размер и универсална
скоба за лесен монтаж
Стойка PowerScan, специално проектирана за
Rhino II

