ST10

ADATLAP

Nagy teljesítményű Intel i7
porcesszorral a bonyolult
számítások elvégzéséhez és
gyorsabb adatfeldolgozáshoz.
Nagy (10") napfányben is jól
látható k elző, dolgozzon vele
bárhol, bármikor.
Terepálló robusztusság, IP65
és MIL-810, katonai ejtés
tesztnek megfelelt.
Folyamatos terepi munka,
az üzem közben cserélhető
akkumulátorral.
Választható 2-az-1ben teljes
külön billentyűzet trackpadal

ST10™ Tablet, Lásd A Világot
Lásson többet, tegyen többet! Az ST10 tablet fényes, nagy kontrasztú, napfényben
jól látható, 10"-os képernyőjén szinte gyerekjáték a nagy méretű adatok me elenítése
vagy a rétegek kezelése. Még azelőtt észre fo a venni a hibákat mielőtt elkövetné azokat!
Az ST10 strapabíró. Hagyományos tabletekkel képtelenség komolyabb munkaterületeken egy
teljes napot végig dolgozni. Az ST10 kialakításakor gyelembe vették a terepi munka igényeit,
jöhet eső, sár a tabletnek ez még semmi. A nagy fényerejű k elző tiszta képet ad napfényes
időben is, és az aktív érintőceruzával a pontos munka is egyszerűvé válik, még kesztyűben is.
A tablet egy teljes értékű Windows 10-es számítógépet rejt magában, annak minden előnyével.
A billentyűzet és trackpad kiegészítő csatlakoztatásával a Survey O ce irodai szoftvert
már a terepen is képes kezelni, ahol feldolgozhatja terepi méréseit és ellenőrizheti a felmérés
minőségét a terepen, sőt laptopként kezelheti elektronikus üzeneteit és terepi munkáját.
Nagy képernyő, terepállóság és rugalmasság. Az ST10 ideális választás terepi munkájához!
Próbálja ki és rájön, hogy mi az ami eddig hiányzott

www.gpscom.hu
www.spectrageospatial.com

ST10 TABLET
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Rendszer
• Intel® Core™ 6. Generációs i7 processzor
• Intel HD Graphics 520 videókártya
• 8 GB RAM
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• 128GB SSD Tárhely
• 10.1” LED-háttérvilágítású képernyő 10-pontos capacitív
multitouch funkcióval
• Aktív érintőceruza támogatása
• Magas érzékenységű GNSS/SBAS vevő és antanna
• Wi-Fi 802.11ac, 2.4GHz / 5GHz kétsávos
• Bluetooth® v 4.2 LE
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• 4G és Cirronet rádió kommunikáció
• Felhasználó által cserélhető akkumulátor (alap vagy nagy
teljesítményű), üzem közben cserélhető
• Beépített hangszóró és mikrofon
• NIST (Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet) által
elismert BIOS
• TPM (Trusted Platform Module) 2.0 szabvány támogatása
• Terepálló ABS + PC műanyag és Mg-Al ötvözetű borítás
• Gumírozott kialakítású sarkak a biztonságos kezelésért
• MIL-STD-810G Ütés, Ejtés és Rezgés ellennállás
• IP65 Por és nedvesség behatolás elleni védelem
OPERÁCIÓS RENDSZER
• Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise
• Támogatott nyelvek: Angol (Egyesült Államok), Angol (Egyesült
Királyság), Arab (Szaúd Arábia), Bolgár (Bulgária), Cseh (Cseh
Köztársaság), Dán (Dánia), Észt (Észtország), Finn (Finnország),
Francia (Franciaország), Francia (Kanada), Görög (Görögország),
Héber (Izrael), Holland (Hollandia), Horvát (Horvátország), Japán
(Japán), Kínai (Egyszerűsített, Kína), Kínai (Hagyományos, Taiwan),
Kínai (Hong Kong), Koreai (Korea), Lett (Lettország), Lengyel
(Lengyelország), Litván (Litvánia), Magyar (Magyarország), Német
(Németország), Norvég Bokmål (Norvégia), Olasz (Olaszország),
Orosz (Oroszország), Portugál (Brazil), Portugál (Portugália),
Román (Románia), Szerb (Latin betűs, Szerbia), Szlovák (Szlovákia),
Szlovén (Szlovénia), Spanyol (Mexikó), Spanyol (Spanyolország,
Nemzetközi billentyűzet), Svéd (Svédország), Thai (Thaiföld), Török
(Törökország) és Ukrán (Ukrajna).További nyelvi csomagok
letölthetők a Microsoft hivatalos oldaláról.
KOMMUNIKÁCIÓ
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• GSM: 4G LTE, csak adat
• Wi-Fi 802.11ac, 2.4 GHz/ 5 GHz kétsávos
• Bluetooth 4.2 LE
• Cirronet (Rádió változat, csak bizonyos modellekhez!)
• USB 3.0
ALAPTARTOZÉKOK
• Csuklópánt
• Képernyővédő fóliák (x2)
• Aktív érintőceruza
• Hálózati töltő
VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK
• Különálló, csatlakoztatható teljese billentyűzet trackpaddal
(hibrid, 2-az-1-ben megoldáshoz)
• Nagy teljesítményű akkumulátor
• Irodai dokkoló ethernet és két k elző támogatása
• Terepi tartószerkezet bölcsővel

Termék Modellek

MŰSZAKI JELLEMZŐK
Fizikai
• Méret
– 198 mm x 283 mm x 40 mm
• Súly
– 1.4 kg
• Processzor
– Intel® Core™ i7, Clock frekvencia: 2.5 GHz
• Memória
– 8 GB SDRAM
• Tárhely
– 128 GB
• Felhasználói Felület
– Be/Kikapcsoló gomb, Rádió kapcsoló
3 programozható billentyű
• Táp / Akkumulátor Állapotjelző LED
• Választható, külső, teljes billentyűzet
trackpaddal
• Akkumulátor
– 11.4 V, 5400 mAh (alap teljesítményű),
üzem közben cserélhető
– 11.4 V, 8000 mAh (nagy teljesítményű)
• Üzemidő (nagy teljesítményű)
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– ~ 10 óra 20° C-on bekapcsolt GPS vétellel

3 Tesztelve a MIL-STD-810G method 501.6, Procedure II, és method 502.6,
Procedure II szerint. Az akkumulátor kapacitása alacsony vagy extrém magas
hőmérsékletek esetén lecsökken!
4 SBAS (Satellite Based Augmentation System), ahol elérhető.

BEVITEL/KIVITEL
• K elző
– LED megvilágítású karcolás-mentes,
automatikus elforgatás
• Képernyőméret
– 10.1“ kapacitív multi-touch
• Felbontás
– 1920x1200 pixel
• Fényerő
– 800 Cd/m2
• Hang
– Beépített mikrofon és hangszóró
• 3,5 mm-es audió jack csatlakozó
• I/O
– USB 3.0
• Hálózati átalakító
– Bemeneti: 100-240V AC, Kimeneti: 19V DC, 3.42A
• Érzékelők
– E-Iránytű, Gyorsulásmérő

ST10 (Rádió)

WLAN (Wi-Fi)





4G Adatkapcsolat






2.4GHz szórt spektrumú rádió

GNSS chip

1 A teljes szabad memória kevesebb, mérete az adott modell kon gurációtól függ.
2 Frekvenciák és csatornák a 4G modell alapján lettek meghatározva.

KÖRNYEZETI PARAMÉTEREK
• Működtetési Hőmérséklet
– –20 °C ~ +60 °C
• Tárolási Hőmérséklet
– –55 °C ~ +70 °C akkumulátor nélkül
• Páratartalom
– 0% - 90% nem-lecsapódó
• Víz & porállóság
– IP65
• Rezgés / Ütés védelem
– MIL-STD-810G
• EMI / EMC tolerancia
– MIL-STD-461F

ST10 (4G)

Belső Tárhely (SSD)

GNSS
• Beépített antenna: 72 csatornás
– GPS L1 C/A, GLONASS, Beidou,
QZSS, SBAS
• Beépített valós idejű korrekció:
– SBAS4 (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
• Két konstelláció egyidejű használata
– GPS/GLONASS vagy GPS/Beidou

128 GB

128 GB

U-BLOX NEO-M8T

U-BLOX NEO-M8

KAPCSOLAT:
GPSCOM Kft.
1135 Budapest
Frangepán utca 84/B
Telefon: +36-1-336-3040
Email: info@gpscom.hu
Web: http://gpscom.hu

TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT
OLVASSA LE
A QR KÓDOT

A legfrissebb termékinformációkért, valamint
hogy megtalálja közvetlen viszonteladóját,
kérjük látogasson el a gpscom.hu vagy a
www.spectrageospatial.com oldalra.
A fent jelzett speci kációk, külön gyelmeztetés
nélküli, megváltoztatásának jogát fenntartjuk!
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