
PRO 8475

Denne tablet er fremtidssikret, robust, alsidig og hjælper dig med at forbedre effektiviteten
af dine arbejdsgange, din kundeservice og din produktivitet med Google Services.

Forbinder din arbejdsstyrke og virksomhed overalt 

FORDELE

OPTIMER KUNDESERVICEN 
•   Download apps fra Google Play Store for at administrere en mere effektiv mobil arbejdsstyrke.
•  Forbind dine data fra vejene med administrationssystemer, og opnå mere præcise ankomsttider og 

bedre synlighed.

BOOST PRODUKTIVITETEN
•  Det utroligt robuste design er klar til brug i alle situationer.
•  Reducer den tid, der bruges på administration med automatiseret registrering af arbejdstid og antal 

kørte kilometer.
•  Send instruktioner direkte til chauffører, og gør planlæggelsen nemmere med Webfleet 

Ordreoptimering1. 

FORØG CHAUFFØRSIKKERHED OG EFFEKTIVITET
•  Aktiv køreadfærds-feedback muliggør bedre brændstofeffektivitet og mere sikker kørsel.
•  Chauffører bruger mindre tid på vejen og mere på professionel navigation sammen med kunderne.
•  Chaufører modtager push-meddelelser fra virksomhedsapps via Google Services.

TILPAS DEN TIL DINE BEHOV
•  Få adgang til færdigudviklede apps fra godkendte partnere i Webfleet Solutions App Center.
•  Tilpas med MDM2, brugerrettigheder, Android-apps og en fuld pakke med SDK'er.



Let’s drive business. Further.

webfleet.com

1.  Webfleet Ordreoptimering kræver et ekstra 
funktionsabonnement.

2.  MDM (Mobile Device Manager) hjælper dig 
fuldt ud med at administrere enheden med 
fjernopdateringer og hurtig implementering af 
indhold.

3.  Tilgængelig med versionen PRO 8475 TRUCK.
4.  Understøttelse af bagudrettet kamera afhænger  

af kameramodel.

Android™ 9 + Google Services (GMS)

Skærm: 7’’ multiberørings-IPS, 630 nits, 
anti-reflekterende finish, 1024 × 600, 
handskeunderstøttelse

CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 
Octacore 1,8 GHz, 64-bit

GPU: Qualcomm® Adreno™ 506

Tilslutningsmuligheder: LTE (Cat. 6), 
Låsbar indgang til microSIM-kort

GPS (inkl. AGPS) + GLONASS

Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz og 
5 GHz, Wi-Fi Direct, MU-MIMO

Bluetooth® 4.2 Low-Energy

Lagring: 32 GB ROM/2 GB RAM

Hukommelseskort: microSDHC/XC, op 
til 128 GB

Kamera: 8 MP med blitz

Sensorer: Gyroskop, e-kompas, 
accelerometer, omgivende lys, 
temperatur

Opbevaringstemperatur: -30 °C/-22 °F til 
70 °C/158 °F

Driftstemperatur: -20 °C/-4 °F til 60 
°C/140 °F (med AC)

Batteri: 4000 mAh, 10 W opladning

NFC: MiFare + Felica. RFID (HF): ISO 
14443 A og B, ISO 15693

Porte (enhed): Stik med 18 ben, USB 
Type-C (inkl. host)

Porte (holder): 2 × 3,5 mm (video + 
audio), USB host, USB Type-C, FLEET

Dimensioner (enhed): 213,8 mm (L) × 
133,4 mm (B) × 23,0 mm (H). Vægt: 475 
g

Dimensioner (holder): 74,4 mm (L) × 
97,6 mm (B) × 43,0 mm (H). Vægt: 170 g

SPECIFIKATIONERFUNKTIONER

ANDROID 9 MED GOOGLE SERVICES
•  Få adgang til standard Google-apps og tredjepartsapps  

i Google Play Butik.
•  Bliv mere effektiv med push notifikationer og sikkerhed  

fra Play Protect 

DEN BEDSTE NAVIGATION I KLASSEN (TIL LASTBILER)
•  TomToms professionelle navigation leverer de hurtigste ruter og 

giver nøjagtige forventede ankomsttider.
•  Ruteplanlægning specifikt til store køretøjer3 hjælper med at 

holde dine chauffører på de bedste veje.

ALSIDIG HOLDER
•  Den kompakte og stærke holder har et sikkert greb om enheden. 
•  Flere tilslutningsporte muliggør udvidet brug.

UNDERSTØTTELSE AF BAGUDRETTET KAMERA
•  Dedikeret videoinput giver dig mulighed for at tilslutte et 

bagudrettet kamera4, så du kan køre mere sikkert og bekvemt.

DIGITALISERET ARBEJDSPROCES
•  Ordrestyring, aktiv chaufførfeedback, automatiske arbejdstider, 

logbøger og mere.

TILPASNING OG KONTROL
•  Opret apps til at administrere processer som køretøjs-tjek og 

elektronisk leveringsdokumentation med SDK'er, som er egnet til 
formålet.

•  Administrer enheden med fjernopdateringer og hurtig 
implementering af indhold.

TABSSIKKER BRUDFAST STØDSIKKER

VIBRATIONSSIKKER STØVBESKYTTET VANDBESKYTTET

UV-RESISTENT


