
A STRAPABÍRÓ ÉS HATÉKONY ESZKÖZ, AMELY AZ ÖN MUNKAEREJÉHEZ IGAZODIK 
•  Ellenáll a zord környezetnek, miközben az üzleti alkalmazásokat maximális 

teljesítménnyel futtatja.
• Android Enterprise támogatás, lehetővé téve az eszközök távoli konfigurálását az 

igényei szerint (licenc szükséges).
• A célhoz illő tartozékok széles választéka a termelékenység és a használhatóság 

maximalizálása érdekében.

TARTÓS ÉS JÖVŐBIZTOS ESZKÖZ
•  Nagy kapacitású akkumulátor, hogy még a leghosszabb műszakban is kitartson – amely 

cserélhető, hogy a készülék évekig használható legyen.
• Támogatja az Android 11-et, valamint a jövőbeli frissítéseket egészen az Android 14-ig.
• Maximális biztonság a rendszeres, vezeték nélküli kapcsolaton érkező, biztonsági javítás 

szintű frissítéseknek köszönhetően.

EGYETLEN ESZKÖZ – TÖBB MEGOLDÁS: FLEXIBILITÁS MINDENFÉLE FELADATHOZ
• Teljesen integrálható a Webfleet rendszerrel és harmadik féltől származó 

alkalmazásokkal, biztosítva a munkák elvégzéséhez szükséges eszközöket.
• Univerzális munkatelefon-funkciók – nincs szükség külön készülékre.
• Két módon használható – önállóan és LINK egységhez kapcsolva.
• Tapasztalja meg a teljesen integrált megrendeléskezelési megoldást versenyképes áron.

ELŐNYÖK

Masszív készülékünk turbó fokozatra kapcsolja a járműpark teljesítményét. A kézi számítógépekhez hasonlóan 
arra készült, hogy bármilyen feladatot el tudjon végezni. Akárcsak egy okostelefon, ez is az egyszerűség és a 
hozzáférhetőség jegyében készült. A PRO M ideálisan illeszkedik a furgonok és kisméretű járművek műszerfalára, 
egyben egy teljes körű, végponttól végpontig tartó rendeléskezelési megoldás. Azonnal készen áll a munkára. 

PRO M
A robusztus és biztonságos univerzális eszköz járműparkok számára



Let’s drive business. Further.
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LINK-ALAPÚ NYOMON 
KÖVETÉS: NAV TARIFF

MOBIL-ALAPÚ NYOMON 
KÖVETÉS: APP-NAV-1 TARIFF

WORK APP PROFESSZIONÁLIS 
NAVIGÁCIÓ1

VEHICLE 
CHECK1

PRO GOMBOK
Két gyorsgomb a Work App vagy a TomTom GO 
Fleet elindításához anélkül, hogy a menükön vagy az 
alkalmazásfiókokon keresztül kellene megkeresni azokat.

ROBUSZTUS KIALAKÍTÁS A KÜLTÉRI HASZNÁLATHOZ
A rendkívül strapabíró ház ideális a zord körülmények 
közötti használatra. A készülék szélsőséges hőmérsékleten is 
megbízhatóan működik, hosszú akkumulátor-üzemidővel és olyan 
kialakítással, amelynek révén kényelmesen egy kézben tartható.

TELJES CSATLAKOZTATHATÓSÁG
Vezeték nélküli kapcsolat gyors LTE-vel, Wi-Fi, Bluetooth és 
NFC/RFID a sokoldalú kommunikációhoz, valamint fejlett 
helymeghatározási szolgáltatások GPS, Galileo, Glonass és 
BeiDou segítségével.

JÖVŐÁLLÓ HARDVER
Élvezze a közelgő új Android funkciókat az Android 14-ig terjedő 
jövőbeli frissítési támogatás, valamint a rendszeres biztonsági 
javítás szintű frissítések révén.

ANDROID ENTERPRISE
A készülék teljes körű kezelést biztosít harmadik féltől 
származó Android Enterprise megoldásokon keresztül is a 
távoli konfigurálás és a tartalom gyors telepítése érdekében. 

BLOATWARE-MENTES
Koncentráljon a fontos dolgokra; kerülje el, hogy haszontalan 
alkalmazások emésszék fel a készülék tárhelyét és eltereljék a 
felhasználó figyelmét.

ELŐRE TELEPÍTETT WEBFLEET-ALKALMAZÁSOK
A készülékre már fel van telepítve a Webfleet Work App, a 
TomTom GO Fleet és a Webfleet Vehicle Check1.

TARTOZÉKOK SZÉLES VÁLASZTÉKA
Autós tartó, több készülékes töltő és még sok egyéb. A teljes 
listáért forduljon az értékesítési csapathoz.

1.  A TomTom GO Fleet és a Webfleet Vehicle Check szolgáltatás igénybevételéhez kiegészítő szolgáltatásfoglalásra 
van szükség. 

FUNKCIÓK

MIRE LESZ SZÜKSÉGE?

Képernyő: 5,5 hüvelyk, kiváló minőségű 
IGZO IPS, 1440 x 720 (18:9), Corning 
Gorilla Glass

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

Tömeg: 280g (9,87 oz)

Operációs rendszer: Android 11 (Android 
14-kompatibilis)

GMS/AER: Google Services, Android 
Enterprise javasolt

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

CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 
nyolcmagos 2,0 GHz

RAM / ROM: 4 GB / 64 GB

Kamera: 13 MP vakuval

Kártyanyílások: 1 db nanoSIM + 1 db 
nanoSIM vagy microSD (akár 128 GB)

Akkumulátor: 4420 mAh (cserélhető), 
Quick-Charge 3.0

USB: Type-C, USB 3.1, OTG

Érzékelők: Gyorsulásmérő, fény-, 
közelség-, gravitáció-érzékelő

Gombok: 2 db PRO gomb, telefon/
kamera, főkapcsoló, hangerő

Ejtésállóság: 1,8 m (önálló) – 2,4 m 
(Extra-Protect hordtáska)

Tárolási hőmérséklet: -40 °C (-40 °F) és 
+70 °C (158 °F) között

Üzemi hőmérséklet: -20 °C (-4 °F) és 
+50 °C (122 °F) között / töltés 0 °C (32 
°F) és +45 °C (113 °F) között

Por/víz: IP6x/IPx5

Törésállóság: 1000 ejtés 0,5 m magasról 
szobahőmérsékleten

Bluetooth®  5.1 / Wi-Fi 6 alkalmasság

NFC és GNSS

LTE, Vo-LTE, HD hanghívás

MŰSZAKI ADATOK

VAGY


