Mobl Blgsayarlar

ScanPal™ EDA50hc
İşletme Tp Hbrd Chaz (EHD)
İletşme ve blgye güvenlr erşm gerektren ve zorlu ortamlarda
yüksek sevyede hasta güvenlk korumasını desteklemek çn
temzleneblen br chaz gerektren hasta başı şlemler, numune
alma şlemler ve envanter yönetm gb sağlık hzmetler
uygulamaları çn tasarlanmış olan Honeywell'n en yen ScanPal
EDA50hc chazı, sorunsuz çoklu görev şlemler, sezgsel kullanıcı
arayüzü ve üretkenlğn yükseltleblmesn sağlamaktadır.
Sağlık uzmanlarının hasta güvenlğn en yüksek sevyeye çıkarmak
çn “5 doğru” yu (doğru hasta, doğru laç, doğru zaman, doğru
doz ve doğru uygulama yolu) yerne getrmes gerekr. Bunu göz
önünde bulundurarak, ScanPal EDA50hc önerlen temzleme
çözümlermzden herhang brne sık sık maruz kalmaya dayanacak
şeklde tasarlanmıştır. Sık temzleme, bulaşıcı hastalıkların
yayılma rskn mnmum düzeye ndrmenze yardımcı olablr.
Modern mobl teknolojdek en son gelşmelerle ergonomk, kullanımı
kolay modern br dokunmatk ekran tasarımını br araya getren

ScanPal EDA50hc, üretkenlğn
yükseltlmes çn güvenlrlk ve kullanışlılığı
uygun fyatla br araya getrr.

ScanPal EDA50hc chazı üretkenlğ optmze eder ve krtk hasta
verlernn kolay görüntülenmesn sağlar. ScanPal EDA50hc
chazı, sağlık hzmet ortamında yoğun kullanıma dayanacak
şeklde tasarlanmıştır. Sağlık uzmanları, üstün pl kapastes le
bütün vardya süresnce yetecek kadar pl ömrüne güveneblr.
ScanPal EDA50hc, tüketc sınıfı chazlarla kıyaslandığında güvenlrlk ve
dayanıklılık sağlar ancak uygulamaları gelştrmek çn dğer chazlar ve
çevresel brmlerle sürekl bağlantı sunan uygun fyatlı br alternatftr.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Sektör lder platform:
1.2 GHz dört çekrdekl
CPU'su olan Qualcomm®
Snapdragon™ 410
şlemc, çoklu görev
uygulamalarına hızlı
erşm sağlar.

ScanPal EDA50hc,
chazın güvenlrlğn
ve uzun ömürlülüğünü
etklemeden
temzleneblr ve
önerlen temzleme
çözümlerne maruz
kalmaya dayanablr.

Büyük 5-nç Cornng
Gorlla® kapastf
dokunmatk ekran
üretkenlğ optmze
eder ve krtk hasta
verlernn kolay
görüntülenmesn
sağlar.

Sağlam yapı,
maksmum konfor ve
cep tp taşınablrlk
mükemmel
kombnasyonunu
sunmaktadır.

ScanPal EDA50hc, daha
fazla kullanım senaryosu
ve uygulamasını
destekleme özellğ
sağlayacak şeklde
brden fazla chaza
kolayca bağlanablr.

ScanPal™ EDA50hc Teknk Özellkler
MEKANİK

SİSTEM MİMARİSİ

Ebatlar: 153,5*78,9*18 mm
Ağırlık: 270g
Ekran Boyutu: 5,0" Çözünürlük: HD 1280 × 720
Arka Işık: LED
Dokunmatk Ekran: Çok dokunuşlu kapastf
Sabt Tuşlar: Ses düzey yükseltme/düşürme tuşu,
sol/sağ tarama, güç, sıfırlama
Yazılım tuşları: üç dokunmatk tuş (Ger-Ana
Sayfa-Menü)

İşlemc: Qualcomm® Snapdragon™ 410
MSM8916 1.2 GHz dört çekrdekl
Bellek: 2 GB RAM 8 GB Flash
İşletm Sstem: AndrodTM 4.4.4
Varsayılan Dl: Dünya Çapında İnglzce
İlave Depolama: mcroSDHC (32 GB'a kadar)
Pl: L-Ion, 3.8V, 4000mAh
Düğme Pller: 22mF Super cap
Gerçek Zamanlı Saat: Super cap le 10 dakka
yedekleme
Şarj Süres: 4 saat
Pl Çalışma Zamanı: 12 saat
Tarama Bldrm: Kırmızı/Yeşl ışık
Radyo Ortak Yerleşm: Tüm radyolar aynı anda
çalışır
Tarama Motoru: HI2D Görüntüleyc
Kamera: Otomatk odaklanmalı 5.0 megapksel
renkl kamera
LED'ler: Pl Durumu: Kırmızı/Yeşl/Mav
Garant: 1 yıl fabrka garants

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı: -10°C la +50°C/+14°F la
+122°F
Depolama Sıcaklığı: -20°C la +60°C/-4°F la
+148°F
Nem: %10 la %90 (yoğunlaşmasız)
Düşme: Oda sıcaklığında, betona brden çok kez 4
ft'ten (1,2 m) düşme
Yuvarlanma: 200x 0,5 metre
ESD: ±8kV temas; ±12kV hava
Çevresel Sızdırmazlık: IP54
Ttreşm: Dkey rms =1,04g, Enne rms=0,2g,
Uzunlamasına rms =0,74g

KABLOSUZ BAĞLANTI

WLAN: EEE 802.11 a/b/g/n radyo
NFC
Bluetooth Sınıf 4.0

Tüm uyumluluk onayları
ve sertfkalarının eksksz
lstes çn lütfen
www.honeywelladc.com/
complance adresn
zyaret edn.
Desteklenen tüm barkod
sembolojlernn eksksz
lstes çn lütfen
www.honeywelladc.com/
symbologes adresn
zyaret edn.
ScanPal, ABD ve/veya
dğer ülkelerde Honeywell
Internatonal Inc. şrketnn
tcar markası veya
tescll tcar markasıdır.
Androd, ABD ve/veya
dğer ülkelerde Google,
Inc. şrketnn tcar
markası veya tescll
tcar markasıdır.
Qualcomm ve
Snapdragon, ABD ve/veya
dğer ülkelerde Qualcomm
Incorporated şrketnn
tcar markaları ya da
tescll tcar markalarıdır.
Gorlla, ABD ve/veya
dğer ülkelerde Cornng
Incorporated şrketnn
tcar markası veya
tescll tcar markasıdır.
Dğer tüm tcar markalar
lgl sahplernn
mülkyetndedr.

Daha fazla blg çn
www.honeywelladc.com
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