
DET ROBUSTE OG EFFEKTIVE VÆRKTØJ ER BYGGET TIL AT MATCHE DIN ARBEJDSSTYRKE 
•  Designet til brug i barske omgivelser, mens den kører virksomhedsapps for fuld kraft.
• Understøttelse af Android Enterprise giver mulighed for fjernkonfiguration af dine enheder efter 

dine behov (licens påkrævet).
• Stort udvalg af særligt tilbehør til at maksimere produktiviteten og brugbarheden.

LANGTIDSHOLDBAR OG FREMTIDSSIKRET ENHED
•  Batteri, der holder til selv de længste vagter, og som kan udskiftes for at forlænge 

enhedens levetid.
• Designet til at understøtte Android 11 samt fremtidige opgraderinger til Android 14.
• Maksimal sikkerhed takket være regelmæssige trådløse sikkerhedsopdateringer.

ÉN ENHED – MANGE LØSNINGER: FLEKSIBILITET TIL ALLE JOBTYPER
• Fuldt integreret med Webfleet og apps fra tredjeparter, som giver dig adgang til alle de 

nødvendige værktøjer.
• Alt-i-en-funktioner til arbejdstelefoner – uden behov for separat enhed.
• Kan bruges på to måder – brug separat eller tilsluttet til en LINK-enhed.
• Oplev en fuldt integreret løsning til ordrestyring til en konkurrencedygtig pris.

FORDELE

Vores robuste enhed løfter din flådes performance. Som en bærbar computer er den designet til at håndtere alle 
opgaver. Som en smartphone er den nem at bruge og tilgængelig. Perfekt til instrumentbrættet i varevogne og 
små køretøjer – PRO M er en komplet løsning til ordrestyring. Den er klar til brug med det samme. 

PRO M
Den robuste og sikre multitasker til flåder



Let's drive business. Further.
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PRO-KNAPPER
To tilgængelige taster til at starte Work App eller TomTom GO 
Fleet uden at skulle gennem menuer eller appskuffer.

ROBUST DESIGN TIL UDENDØRS BRUG
Et yderst robust design gør den ideel til brug under barske 
vilkår. Enheden fungerer pålideligt i ekstreme temperaturer, har 
en lang batteritid og et design, som gør den behagelig at holde 
i den ene hånd.

FULD TILSLUTNING
Trådløs tilslutning med hurtig LTE, Wi-Fi, Bluetooth og NFC/
RFID giver alsidige kommunikationsmuligheder samt avancerede 
lokalitetstjenester via GPS, Galileo, Glonass og BeiDou.

FREMTIDSSIKRET HARDWARE
Nyd kommende Android-funktioner med understøttelse af 
fremtidige opgraderinger op til Android 14 samt regelmæssige 
sikkerhedsopdateringer.

ANDROID ENTERPRISE
Du kan også administrere enheden udelukkende via 
Android Enterprise-tredjepartsløsninger til fjernkonfiguration 
og hurtig implementering af indhold. 

FRI FOR BLOATWARE
Fokuser på det vigtige. Slip for, at irrelevante apps æder 
lagerpladsen på din enhed og distraherer brugeren.

FORUDINSTALLEREDE WEBFLEET-APPS
Webfleet Work App, TomTom GO Fleet og Webfleet Vehicle 
Check er forudinstalleret på din enhed1.

STORT UDVALG AF TILBEHØR
Holder til køretøj, opladere til flere enheder og meget mere. 
Kontakt salgsafdelingen for at få oplyst hele listen.

1.  TomTom GO Fleet og Webfleet Vehicle Check kræver bestilling af ekstra tjenester for at bruge. 

FUNKTIONER

DET SKAL DU BRUGE

Skærm: 5,5", IGZO IPS af høj kvalitet, 
1440 x 720 (18:9), Corning Gorilla Glass

Mål: 160,0 mm (6,29") x 76,0 mm (2,99") 
x 15,5 mm (0,59")

Vægt: 280 g (9,87 oz)

OS: Android 11 (kompatibel op til 
Android 14)

GMS/AER: Google-tjenester, Android 
Enterprise Recommended

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

CPU: Qualcomm Snapdragon Octa-core, 
2.0 GHz

RAM/ROM: 4 GB / 64 GB

Kamera: 13 MP med blitz

Kortstik: 1x nanoSIM + 1x nanoSIM eller 
microSD (op til 128 GB)

Batteri: 4420 mAh (kan udskiftes), 
Quick-Charge 3.0

USB: Type-C, USB 3.1, OTG

Sensorer: Accelerometer, lys, nærhed, 
tyngde

Nøgler: 2 PRO-knapper, telefon/kamera, 
tænd/sluk, lydstyrke

Tabssikkerhed: 1,8 m (enkeltstående) til 
2,4 m (ekstra beskyttelse)

Opbevaringstemperatur: -40° C (-40 F) 
til +70° C (158 F)

Driftstemperatur: -20° C (-4 F) til +50° 
C (122 F) / opladning 0° C (32 F) til 
+45° C (113 F)

Støv/vand: IP6x/IPx5

Holdbarhed: 1000 x 0,5 m fald ved 
stuetemperatur

Bluetooth® 5.1 / klar til Wi-Fi 6

NFC og GNSS

LTE, Vo-LTE, HD-stemmeopkald

SPECIFIKATIONER

ELLER


