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Ultrapad TM-T05SI de son derece sağlam ve dayanıklı yapısı ile 1.5m düşüşe, çarpmalara, 
toza ve suya maruz kaldıktan sonra bile sağlam ve güvenilir performans sunar.

Uzun süreli çalışmaları düşünerek tasarlanmış tabanca tutacağı ve ergomik yapısı 
sayesinde  tarama işlemlerinizi daha hızlı ve kolay yapmanızı sağlar. 1D lazer / 2D 
görüntüleme tarama motoru ve termal yazıcı (58mm kağıt genişliği / 25mm kağıt çapı) ile 
yüksek performans sunar.

4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth ve GPRS gibi kablosuz bağlantıların çeşitliliği, hızlı ve kararlı 
kablosuz bağlantı sağlar.

Dahili 4600mAh ana batarya 12saatin üzerinde kullanım ömrü sağlar ve 6 saatten daha az 
bir şarj süresi gerektirir.
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• Technopc haber vermeksizin ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Özellikler ülke ve model bazlı olarak farklılık gösterebilir.
• Ürün rengi, ek donanım ve yazılım ülke ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir.
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EKRAN  • 5" IPS 
  • 720x1280 çözünürlük
                                                                                                                                                                                                             

DOKUNMATİK EKRAN • Multi-Touch (Eldivenli kullanım, Su da çalışabilirlik)
                                                                                                                                                                                                             

İŞLETİM SİSTEMİ • Android 7
                                                                                                                                                                                                             

İŞLEMCİ  • ARM Cortex-A53 64bitQuad core CPU (1.3GHz)
                                                                                                                                                                                                             

RAM  • 2GB
                                                                                                                                                                                                             

DAHİLİ BELLEK  • 16GB 
                                                                                                                                                                                                             

AĞ BAĞLANTISI  • 802.11a / b / g / n
  • LTE
                                                                                                                                                                                                             

BLUETOOTH  • BT 4.0  Class II
                                                                                                                                                                                                             

GPS DESTEĞİ  • GPS ve AGPS
                                                                                                                                                                                                             

KAMERA  • Opsiyonel
                                                                                                                                                                                                             

BATARYA  • 3,7V 4600mAh
                                                                                                                                                                                                             

GÜVENLİK  • IP65 (toz ve su geçirmez, 1,5m düşmeye dayanıklı )
  • Dayanıklı Cam
                                                                                                                                                                                                             

DİĞER  • NFC Desteği
  • G-Sensör 1,3 axis
  • Işık Sensör Desteği
  • 1D / 2D Barkod Okuyucu
  • Termal Yazıcı (58mm)
                                                                                                                                                                                                             

GÜVENLİK  • IP65 (toz ve su geçirmez, 1,5m düşmeye dayanıklı )
  • Dayanıklı Cam
                                                                                                                                                                                                             

BAĞLANTILAR  • 1 x Micro USB 
  • 1 x Micro SIM
  • 1 x POGO pin
  • 1 x TF Kart Okuyucu 
  • 1 x Hoparlör
                                                                                                                                                                                                             

ÇALIŞTIRMA  • -25 ~ 55°C
                                                                                                                                                                                                             

DEPOLAMA  • -40 ~ 60°C
                                                                                                                                                                                                             

BUTONLAR  • Ön ： 1 tarama tuşu,1 dete tuşu,1 merkez tuşu,1 geri tuşu,1 işlev tuşu,2 kısayol tuşu
  • Yan： Ses tuşlarını yukarı ve aşağı kaydırma tuşları,2,1 kullanıcı tanımlı tuş,1 güç tuşu
                                                                                                                                                                                                             

BOYUTLAR  • 178,5mm x 77,5mm x 24,5mm
                                                                                                                                                                                                             

SERTİFİKALAR  • CE, IP65

  • RFID (Opsiyonel)
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