
A FERRAMENTA ROBUSTA E EFICIENTE CONCEBIDA PARA ESTAR À ALTURA DA SUA 
EQUIPA DE TRABALHO 
•  Concebida para ser utilizada em ambientes difíceis, enquanto executa aplicações 

empresariais em plena capacidade.
• O suporte Enterprise para Android permite a configuração remota dos dispositivos de 

acordo com as suas necessidades (licença necessária).
• Conta com uma ampla gama de acessórios adequados à finalidade para maximizar a 

produtividade e a facilidade de utilização.

EQUIPAMENTO RESISTENTE E PREPARADO PARA O FUTURO
•  Está equipado com uma bateria duradoura capaz de aguentar os turnos mais longos.  

A bateria é substituível, permitindo prolongar a vida do equipamento.
• Concebido com suporte para Android 11, bem como com as futuras atualizações até ao 

Android 14.
• Máxima segurança graças às frequentes atualizações sem fios de nível com correções 

de segurança.

UM EQUIPAMENTO – VÁRIAS SOLUÇÕES: FLEXIBILIDADE PARA TODO O TIPO DE 
TAREFAS
• Integrado completamente nas aplicações da Webfleet e de terceiros para fornecer as 

ferramentas de que necessita para executar as suas tarefas.
• Funcionalidades de telefone de trabalho centralizadas: não precisa de mais nenhum 

dispositivo.
• Dois modos de utilização disponíveis: utilize-o como um produto autónomo ou ligado  

a um LINK.
• Desfrute de uma solução de gestão de tarefas completamente integrada a um 

preço competitivo.

VANTAGENS

O nosso robusto equipamento eleva o desempenho das frotas a outro nível. Tal como os computadores de bolso, 
foi concebido para desempenhar todo o tipo de tarefas. Tal como os smartphones, foi concebido para oferecer 
simplicidade e acessibilidade. Ideal para dashboards de carrinhas e veículos pequenos, o PRO M é uma solução 
completa de gestão de tarefas. Basta tirá-lo da caixa e começar a utilizá-lo. 

PRO M
O equipamento multitarefas robusto e seguro para frotas
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BOTÕES PRO
Dois botões de acesso rápido para iniciar as aplicações Work 
App ou TomTom GO Fleet sem ter de aceder aos menus ou aos 
tabuleiros de aplicações.

DESIGN ROBUSTO PARA UTILIZAÇÃO NO EXTERIOR
A estrutura extremamente robusta torna-o na escolha ideal 
para utilizar em condições difíceis. O equipamento tem um 
funcionamento fiável a temperaturas extremas com uma longa 
autonomia de bateria e um design que permite segurá-lo 
confortavelmente só com uma mão.

CONETIVIDADE TOTAL
Dispõe de ligações sem fios com LTE, Wi-Fi, Bluetooth e NFC/RFID 
rápidos para uma comunicação versátil, bem como de serviços de 
localização avançados com GPS, Galileo, Glonass e BeiDou.

HARDWARE PREPARADO PARA O FUTURO
Desfrute das novas funcionalidades Android com o suporte 
para futuras atualizações até ao Android 14 e as frequentes 
atualizações de nível com correções de segurança.

ENTERPRISE PARA ANDROID
Também pode gerir completamente o dispositivo através de 
soluções Enterprise para Android de terceiros para efetuar 
configurações remotas e implementar conteúdo de forma rápida. 

SEM APLICAÇÕES INÚTEIS
Foque-se naquilo que importa: evite aplicações inúteis que 
ocupam espaço no armazenamento do dispositivo e distraem o 
utilizador.

APLICAÇÕES WEBFLEET PRÉ-INSTALADAS
A Webfleet Work App, o TomTom GO Fleet e o Webfleet Vehicle 
Check estão pré-instalados no dispositivo1.

AMPLA GAMA DE ACESSÓRIOS
Suporte do veículo, carregadores para vários dispositivos e 
muito mais. Contacte o departamento de vendas para obter a 
lista completa.

1.  Os TomTom GO Fleet e Webfleet Vehicle Check requerem a ativação de um serviço adicional para serem utilizados. 

FUNCIONALIDADES

DO QUE PRECISA

Ecrã: 5,5 polegadas, IGZO IPS de 
elevada qualidade, 1440 x 720 (18:9), 
vidro Corning Gorilla

Dimensões: 160,0 mm (6,29 pol.) 
x 76,0 mm (2,99 pol.) x 15,5 mm 
(0,59 pol.)

Peso: 280 g (9,87 oz)

SO: Android 11 (compatível até ao 
Android 14)

GMS/AER: Google Services, Enterprise 
para Android recomendado

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

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

RAM/ROM: 4 GB/64 GB

Câmara: 13 MP com flash

Ranhura para cartões: 1 nanoSIM + 1 
nanoSIM ou microSD (até 128 GB)

Bateria: 4420 mAh (amovível), Quick-
Charge 3.0

USB: Type-C, USB 3.1, OTG

Sensores: acelerómetro, luz, 
proximidade, gravidade

Botões: 2 botões PRO, telemóvel/
câmara, ligar/desligar, volume

Resistência a quedas em altura: de 
1,8 m (padrão) até 2,4 m (com proteção 
adicional)

Temperatura de armazenamento: de 
-40 °C (-40 °F) até 70 °C (158 °F)

Temperatura de funcionamento: de 
-20 °C (-4 F) até 50 °C (122 °F)/em 
carregamento: 0 °C (32 °F) até 45 °C 
(113 °F)

Pó/água: IP6x/IPx5

Resistência a quedas pequenas e 
repetitivas: quedas de 1000 x 0,5 m à 
temperatura ambiente

Compatível com Bluetooth® 5.1/Wi-Fi 6

NFC e GNSS

LTE, Vo-LTE, chamada de voz HD

ESPECIFICAÇÕES
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