
ODOLNÝ A EFEKTIVNÍ NÁSTROJ VYTVOŘENÝ NA MÍRU VAŠÍ PRÁCI 
•  Konstrukce odolá nepříznivým podmínkám a přitom zcela vyhovuje provozu firemních 

aplikací.
• Podpora Android Enterprise Support umožní na dálku konfigurovat zařízení podle 

vašich potřeb (je vyžadována licence).
• Široká nabídka specializovaného příslušenství maximalizujícího produktivitu 

a použitelnost.

ZAŘÍZENÍ S DLOUHOU VÝDRŽÍ, NA KTERÉ JE DO BUDOUCNA SPOLEHNUTÍ
•  Odolná baterie, která vydrží i tu nejdelší směnu a je navíc vyměnitelná, takže vám 

zařízení vydrží roky.
• Navrženo tak, aby podporovalo systém Android 11, ale také jeho budoucí upgrady, až 

po Android 14.
• Maximální zabezpečení díky bezdrátové aktualizaci oprav.

JEDNO ZAŘÍZENÍ, VÍCE ŘEŠENÍ: FLEXIBILITA PRO VŠECHNY TYPY ZAKÁZEK
• Plná integrace s aplikací Webfleet i aplikací třetích stran vám zajistí veškeré pro práci 

potřebné nástroje.
• Univerzální funkce pracovního telefonu – nepotřebujete další zařízení.
• Lze používat dvěma způsoby – samostatně nebo připojené k zařízení LINK.
• Pořiďte si plně integrované řešení správy zakázek za konkurenceschopnou cenu.

VÝHODY

Naše odolné zařízení vylepší výkon vašeho vozového parku. Stejně jako kapesní počítač si dokáže poradit 
s jakýmkoli úkolem. A jako chytrý telefon umožňuje snadnou obsluhu a je vždy na dosah. Zařízení PRO M 
je ideální pro palubní desky dodávek a menších automobilů a poskytuje komplexní řešení správy zakázek. 
Ihned připraveno k použití. 

PRO M
Odolné a bezpečné multifunkční zařízení pro vozový park
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TLAČÍTKA PRO
Dvě tlačítka pro rychlé spuštění aplikací Work App nebo TomTom 
GO Fleet, aniž byste museli jít přes menu nebo obrazovku 
aplikací.

ODOLNÝ DESIGN PRO POUŽITÍ VENKU
Vysoce odolný kryt znamená, že se zařízení hodí k užívání 
v náročných podmínkách. Zařízení spolehlivě funguje 
v extrémních teplotách, poskytuje dlouhou výdrž baterie a je 
navrženo tak, aby se pohodlně drželo v ruce.

PLNÁ KONEKTIVITA
K dispozici je bezdrátové připojení s rychlými technologiemi 
LTE, Wi-Fi, Bluetooth a NFC/RFID pro flexibilní komunikaci a také 
pokročilé polohové služby GPS, Galileo, Glonass a BeiDou.

HARDWARE S JISTOTOU DO BUDOUCNA
Využívejte funkce Android, které vyjdou v budoucnu, díky 
podpoře pro budoucí upgrady až po Android 14 a pravidelné 
aktualizaci oprav.

ANDROID ENTERPRISE
Zařízení lze plně spravovat prostřednictvím řešení Android 
Enterprise třetích stran pro konfiguraci na dálku a rychlé 
zavádění obsahu. 

BEZ NADBYTEČNÝCH APLIKACÍ
Soustřeďte se jen na to podstatné a vyhněte se nedůležitým 
aplikacím, které jen zabírají místo v úložišti a rozptylují uživatele.

PŘEDINSTALOVANÉ APLIKACE WEBFLEET
Aplikace Webfleet Work App, TomTom GO Fleet a Webfleet 
Vehicle Check jsou na vašem zařízení předinstalovány1.

ŠIROKÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kolébka do vozidla, nabíječky pro více zařízení a další. Celý 
seznam příslušenství vám poskytnou prodejci.

1.  Aplikace TomTom GO Fleet a Webfleet Vehicle Check vyžadují objednání doplňkové služby. 

FUNKCE

CO POTŘEBUJETE

Obrazovka: 5,5palcová úhlopříčka, 
vysoce kvalitní IGZO IPS, 1440 × 720 
(18:9), sklo Corning Gorilla Glass

Rozměry: 
160,0 mm × 76,0 mm × 15,5 mm

Hmotnost: 280 g

OS: Android 11 (kompatibilní až po 
Android 14)

GMS/AER: Služby Google, doporučená 
služba Android Enterprise

EMM/MDM: Zero Touch, Relution, SOTI 
MobiControl, Ivanti Wavelink

Procesor: Osmijádrový procesor 
Qualcomm Snapdragon, 2,0 GHz

RAM/ROM: 4 GB / 64 GB

Kamera: 13 MP s bleskem

Sloty na karty: 1× karta nanoSIM + 
1× karta nanoSIM nebo microSD (až 
128 GB)

Baterie: 4420 mAh (vyjímatelná), 
nabíjení Quick-Charge 3.0

USB: USB typu C, USB 3.1, OTG

Snímače: Akcelerometr, snímač světla, 
vzdálenosti, gravitace

Tlačítka: 2× tlačítko PRO, telefon/
kamera, napájení, hlasitost

Odolnost vůči pádu: 1,8 m (samostatně) 
až 2,4 m (extra ochrana)

Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C

Provozní teplota: -20 °C až +50 °C / 
napájení 0 °C až +45 °C

Odolnost vůči prachu a vodě: IP6x/IPx5

Odolnost proti pádu: 1000 × pád z 0,5 m 
při pokojové teplotě

Bluetooth® 5.1 / připraveno na Wi-Fi 6

NFC a GNSS

LTE, Vo-LTE, hlasový hovor HD

SPECIFIKACE

NEBO


