
DE ROBUUSTE EN EFFICIËNTE TOOL DIE PAST BIJ UW PERSONEEL 
•  Ontworpen om onder zware omstandigheden zakelijke applicaties met maximale prestaties 

uit te voeren.
• Android Enterprise-ondersteuning om uw apparaten op afstand naar wens te configureren 

(licentie vereist).
• Breed scala aan doelgerichte accessoires voor maximale productiviteit en 

gebruiksvriendelijkheid.

DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG SYSTEEM
•  Duurzame batterij die zelfs tijdens de langste dienst niet leeg gaat en vervangbaar is 

zodat het systeem vele jaren kan meegaan.
• Ontworpen met ondersteuning voor Android 11 en toekomstige upgrades tot Android 14.
• Maximale beveiliging dankzij regelmatige draadloze beveiligingspatchupdates.

ÉÉN SYSTEEM – MEERDERE OPLOSSINGEN: FLEXIBILITEIT VOOR ALLE SOORTEN 
OPDRACHTEN

• Volledig geïntegreerd met Webfleet en apps van derden zodat u de tools kunt gebruiken die 
nodig zijn om uw opdrachten uit te voeren.

• Alles-in-éénsysteem met de functies van een zakelijke telefoon – geen apart systeem nodig.
• Kan op twee manieren worden gebruikt – als zelfstandig systeem of gekoppeld aan een LINK.
• Ervaar een volledig geïntegreerde oplossing voor orderbeheer tegen een scherpe prijs.

VOORDELEN

Ons robuuste systeem geeft de prestaties van wagenparken een boost. Net als een handcomputer kan het 
systeem elke klus klaren. Net als een smartphone is het systeem ontworpen voor eenvoud en toegankelijkheid. De 
PRO M is ideaal voor dashboards in bestelwagens en kleine voertuigen en is een volledige end-to-end-oplossing 
voor orderbeheer. Het systeem is direct uit de verpakking gebruiksklaar. 

PRO M
De stevige en veilige multitasker voor wagenparken



Let's drive business. Further.

webfleet.com
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PRO-KNOPPEN
Twee sneltoetsen om Work App of TomTom GO Fleet te starten 
zonder dat u menu's of applades hoeft te openen.

ROBUUST ONTWERP VOOR GEBRUIK BUITEN DE DEUR
Door de zeer robuuste behuizing is het ideaal voor gebruik 
onder zware omstandigheden. Het systeem werkt betrouwbaar 
bij extreme temperaturen, met een lange gebruiksduur van 
de batterij en een comfortabel ontwerp dat met één hand te 
bedienen is.

VOLLEDIGE CONNECTIVITEIT
Draadloze connectiviteit met snelle LTE, Wi-Fi, Bluetooth en 
NFC/RFID voor veelzijdige communicatie en geavanceerde 
locatieservices met GPS, Galileo, Glonass en BeiDou.

TOEKOMSTBESTENDIGE HARDWARE
Profiteer van nieuwe Android-functies met ondersteuning 
voor toekomstige upgrades tot Android 14 en regelmatige 
beveiligingsupdates.

ANDROID ENTERPRISE
U kunt het systeem ook volledig beheren via externe Android 
Enterprise-oplossingen voor configuratie op afstand en snelle 
implementatie van content. 

VRIJ VAN BLOATWARE
Focus op wat belangrijk is: vermijd nutteloze apps die veel 
opslag van uw systeem gebruiken en de gebruiker afleiden.

WEBFLEET-APPS VOORAF GEÏNSTALLEERD
Webfleet Work App, TomTom GO Fleet en Webfleet Vehicle 
Check zijn vooraf geïnstalleerd op uw systeem1.

BREED SCALA AAN ACCESSOIRES
Voertuighouder, oplader voor meerdere apparaten en meer. 
Voor de volledige lijst kunt u contact opnemen met de 
verkoopafdeling via 020 808 07 58.

1.  Voor TomTom GO Fleet en Webfleet Vehicle Check moet een extra service worden aangevraagd.

FUNCTIES

WAT U NODIG HEEFT

Scherm: 5,5-inch, hoogwaardig IGZO-/
IPS-scherm, 1440 x 720 (18:0), Corning 
Gorilla Glass

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

Gewicht: 280 g (9,87 oz)

Besturingssysteem: Android 11 
(compatibel tot Android 14)

GMS/AER: Google Services, Android 
Enterprise aanbevolen

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

CPU: Qualcomm Snapdragon octa-core, 
2,0 GHz

RAM / ROM: 4 GB / 64 GB

Camera: 13 MP met flitser

Kaartsleuven: 1x nanoSIM + 1x nanoSIM 
of microSD (tot 128 GB)

Batterij: 4420 mAh (verwisselbaar), 
Quick-Charge 3.0

USB: Type-C, USB 3.1, OTG

Sensoren: Versnellingsmeter, licht, 
nabijheid, zwaartekracht

Knoppen: 2x PRO-knop, telefoon/
camera, aan/uit, volume

Valbestendigheid: 1,8 m (zonder 
bescherming) tot 2,4 m (extra 
bescherming)

Opslagtemperatuur: -40 °C (-40 °F) tot 
+70 °C (158 °F)

Operationele temperatuur: -20 °C (-4 
°F) tot +50 °C (122 °F) / opladen 0 °C 
(32 °F) tot +45 °C (113 °F)

Stof/water: IP6x/IPx5

Tuimelbestendigheid: 1000 vallen van 
0,5 m hoogte op kamertemperatuur

Bluetooth® 5.1 / geschikt voor Wi-Fi 6

NFC en GNSS

LTE, Vo-LTE, HD-spraakoproepen

SPECIFICATIES
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