
PRO 8475
Az időtálló, strapabíró és sokoldalú táblagép segít a munkafolyamatai hatékonyságának, az 
ügyfélszolgálat és a Google szolgáltatásaival támogatott termelékenység fejlesztésében.

Folyamatos kapcsolat az alkalmazottak és a cég között 

ELŐNYÖK

TOVÁBBFEJLESZTETT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
•  Töltsön le alkalmazásokat a Google Play áruházból, hogy hatékonyabban kezelhesse a folyton 

mozgásban lévő munkatársait.
•  Kösse össze a terepadatokat a háttérirodai rendszerekkel a pontosabb becsült érkezési idők és jobb 

átláthatóság érdekében.

FOKOZOTTABB TERMELÉKENYSÉG
•  A kifejezetten strapabíró kialakításnak köszönhetően a táblagép minden feltétel mellett készen áll a 

bevetésre.
•  Csökkentse az adminisztrációra fordított időt a munkaidő és a megtett távolság automatikus 

naplózásával.
•  Küldje el az utasításokat közvetlenül a járművezetőknek, és tegye könnyebbé a tervezést a Webfleet 

rendelésoptimalizálással1. 

NAGYOBB JÁRMŰVEZETŐI BIZTONSÁG ÉS HATÉKONYSÁG
•  A járművezetői stílusra vonatkozó aktív visszajelzések nagyobb üzemanyag-hatékonyságot és 

biztonságosabb vezetést tesznek lehetővé.
•  A professzionális navigációnak köszönhetően a járművezetők gyorsabban érkeznek meg az 

ügyfelekhez.
•  A járművezetők értesítéseket kapnak az üzleti alkalmazásoktól a Google szolgáltatásokon keresztül.

AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA
•  A Webfleet Solutions App Centerben hozzáférhet a jóváhagyott partnerektől származó és azonnal 

használható alkalmazásokhoz.
•  Személyre szabhatja MDM2, felhasználói jogok, Android alkalmazások és teljes SDK-készletek 

segítségével.
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1.  A Webfleet rendelésoptimalizálás használatához 
további funkciók előfizetése szükséges.

2.  Az MDM (Mobile Device Manager) a távoli 
frissítések elvégzésével és a tartalmak gyors 
telepítésével segíti Önt az eszköz teljes körű 
kezelésében.

3.  A PRO 8475 TRUCK verzió esetén elérhető.
4.  A tolatókamerával való kompatibilitás a kamera 

típusától függ.

Android™ 9 + Google szolgáltatások 
(GMS)

Képernyő: 7’’-es többpontos érintés 
kezelésére is alkalmas IPS-kijelző, 630 
nit, 
Tükröződésmentes bevonat, 1024 × 600,  
Kesztyű használatának támogatása

CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 
Nyolcmagos 1,8 GHz, 64 bites

GPU: Qualcomm® Adreno™ 506

Csatlakozás: LTE (Cat. 6), 
Lezárható microSIM-kártyanyílás

GPS (AGPS is) + GLONASS

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

Bluetooth® 4.2 Low-Energy

Tárhely: 32 GB ROM / 2 GB RAM

Memóriakártyák: microSDHC/XC,  
akár 128 GB-ig bővíthető

Kamera: 8 MP vakuval

Érzékelők: Giroszkóp, e-iránytű, 
gyorsulásmérő, környezeti fény, 
hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet: -30 °C és 70 °C 
között

Működési hőmérséklet: -20 °C és 
60 °C között (AC-vel)

Akkumulátor: 4000 mAh, 10 W-os töltés

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

Portok (eszköz): 18 pines csatlakozó, 
USB-C (hosttal együtt)

Portok (tartó): 2 × 3,5 mm (video + 
audio), USB host, USB-C, FLEET

Méretek (eszköz): 213,8 mm (H)  
× 133,4 mm (SZ) × 23,0 mm (M).  
Tömeg: 475 g

Méretek (tartó): 74,4 mm (H)  
× 97,6 mm (SZ) × 43,0 mm (M). 
Tömeg: 170 g

MŰSZAKI ADATOKFUNKCIÓK

ANDROID 9 GOOGLE SZOLGÁLTATÁSOKKAL
•  Könnyedén beszerezheti a Google, illetve a harmadik fél általi 

alkalmazásokat a Google Play áruházból.
•  Növelje a hatékonyságot az értesítésekkel, valamint a biztonságot 

a Play Protect segítségével. 

KATEGÓRIÁJÁBAN VILÁGELSŐ (TEHERAUTÓS) 
NAVIGÁCIÓ
•  A professzionális TomTom navigáció a leggyorsabb útvonalakat 

és a lehető legpontosabb becsült érkezési időket nyújtja.
•  A teherautókra szabott útvonaltervezés3 segíti a járművezetőit, 

hogy a legmegfelelőbb útvonalon közelekedjenek.

SOKOLDALÚ TARTÓ
•  A kompakt, mégis erős tartó segítségével biztonságosan 

rögzíthető a eszköz. 
•  A több csatlakozóaljzat széles körű használatot tesz lehetővé.

TOLATÓKAMERA TÁMOGATÁSA
•  A külön videobemenet segítségével egy tolatókamerát4 is 

csatlakoztathat a biztonságosabb, még kényelmesebb vezetési 
élmény érdekében.

DIGITALIZÁLT MUNKAFOLYAMAT
•  Rendeléskezelés, Active Driver Feedback (aktív járművezetői 

visszajelzés) funkció, automatizált munkaidő- és megtett távolság 
regisztrálás és sok egyéb előny.

SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁG ÉS VEZÉRLÉS
•  Állítsa össze a minden célra alkalmas SDK-készletekkel az 

alkalmazásokat az olyan folyamatok irányításához, mint a 
járműellenőrzés és a kézbesítések elektronikus ellenőrzése.

•  Kezelje a eszközt a távoli frissítések elvégzésével és a tartalmak 
gyors telepítésével.

EJTÉSÁLLÓ TÖRÉSÁLLÓ ÜTÉSÁLLÓ

RÁZKÓDÁSÁLLÓ POR ELLENI 
VÉDELEMMEL

BEÁZÁS ELLENI 
VÉDELEMMEL

UV-ÁLLÓ


