MobileMapper 60

ADATLAP

Nagy kapacitású
akkumulátor
Fényes, nagy felbontású
6" k lező
Katonai tanúsítvánok,
MIL-STD-810G
GNSS vevő SBAS vétel
támogatásával
Android 8.0
Wi-Fi, Bluetooth és 4G LTE
mobiladat kapcsolat
Gyors, 2.2 GHz processzor

GNSS adatgyűjtés okostelefonnal gyorsabban, könnyebben, napfényes
időben is! A terepálló MobileMapper® 60 kiemelkedő ellenállóságot,
hatékonyságot és pontosságot nyújt a professzionális kézi adatgyűjtésben.
Három műholdrendszer egyidejű kezelésére képes MobileMapper 60
GNSS okostelefon jelenti a csúcstechnológiát a kényelmes és pontos
kézi térinformatikai adatgyűjtés számára. Vékony, könnyű, környezetálló kivitele mellett a csuklópánttal és a nagy mértű, és felbontású
k elzővel a terepi adatkezelés és ellenőrzés hihetetlenül könnyű.
A nagy adatállományok gyors és egyszerű kezelését az Andoird™ 8.0
operációs rendszer támogatja, ennek alappillérei a 2.2GHz sebességű
processzor, a 4GB rendszermemória, és 64GB tárhely.
Bluetooth®, 4G LTE, és Wi-Fi kommunikációval érkezik. A Mobile
Mapper 60 számos felhasználáshoz ideális választás: geodézia,
térképezés, erdészet, közművek.

MobileMapper 60: Rugalmas társ a mindennapok kihívásaihoz

spectrageospatial.com
http://gpscom.hu

MobileMapper 60

GNSS JELLEMZŐK

• Belső antenna: 72 csatorna
–GPS L1 C/A
–GLONASS L1 C/A
–Galileo E1
–Beidou B1
–SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN/QZSS
–3 rendszer egyidejű követése: GPS/GAL vagy
GPS/ GLO/GAL vagy GPS/Beidou/GAL
• Külső anetnna csatlakozás

PONTOSSÁG 1
(Vízszintes RMS)
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• Valós idejű SBAS : < 2 m tipikusan

PROCESSZOR
• Qualcomm Snapdragon 626
• Octa-core (Nyolcmagos)
• Órajel: 2,2 GHz

OPERÁCIÓS RENDSZER
• Android®8.0 (Google licensszel)
• Nyelvek: Afrikaans, Angol, Azeri, Bolgár,
Cseh, Dán, Finn,Francia, Görög, Holland,
Német, Japán, Kínai (egyszerű), Koreai,
Lengyel, Litván, Magyar, Norvég (Bokmal),
Olasz, Orosz, Portugál (Portugál és Brazil)
Román, Spanyol, Svéd, Szerb (Cirill betűs),
Török, Hindi
• Szoftvercsomag tartalma:
Google Mobile Szolgáltatások, Sat-Look

KOMMUNIKÁCIÓ
Mobiletelefon/-adat
• GSM (850,900,1800,1900), WCDMA(B1,B2,B5,
B8), LTE-FDD (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/
B13/B17/B20/B25/B28), LTE-TDD (B38/B39/
B40/B41), TD-SCDMA(B34/B39)
• Wi-Fi(IEEE)802.11a/b/g/n/ac
• Bluetooth 4.1
• USB 3.0 (C-típus)
• NFC

FIZIKAI JELLEMZŐK
Méret
• 196x93,4x17,2mm

Súly

• 385g

Felhasználói felület billentyűk

• 2 hangerő gomb, be/kikapcsoló/
reset gomb, 4 programozható gomb,
alap Android érintő gombok.
• Virtuális (képernyő) billentyűzet

K elző

• Képátló: 6.0” kapacitív multi touch
• Felbontás: 1920x1080 pixel
• Fényerősség: 500 Cd/m²
• Gorilla Glass sérülésnek ellenálló
• Automatikus képernyő forgatás

MEMÓRIA
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• 4 GB SDRAM
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• Tárhely: 64GB (nem felejtő)
• MicroSD memória kártya (128GB-ig)

KÖRNYEZETI PARAMÉTEREK

• Működési hőmérséklet: -20° ~ +55°C
• Tárolási hőmérséklet: -40° ~ +70°C
• Páratartalom: 95% nem lecsapódó
• Víz- & Porállóság: IP67
• Ejtés: 1,2m (MIL-STD-810G)

TÁPELLÁTÁS

• Li-ion akkumulátor, 8000mAh
• Akku. üzemidő: > 15 hrs
20 ºC-on működő GNSS vétellel
• Teljes feltöltés: 4 óra
• Cserélhető akkumulátor

• Hátlapi fényképező 13Mpixel
auto-fókusszal és LED vakuval
• Előlapi fényképező 5Mpixel
rögzített fókusszal
• Digitális iránytű
• Giroszkóp
• Gyorsulásmérő
• Barométer
• Hangszóró
• Mikrofon
• Fényérzékelő

ALAPTARTOZÉKOK
• Csuklószíj
• Képernyővédő
• Csuklópánt
• Hálózati töltő
• USB kábel

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK
• Külső mágneses GPS
• Terepi tartószerkezet

1. A pontossági teljesítményt befolyásolhatja a légkör állapota,
a többutas jelterjedés, az aktuális műhold geometria és a
korrekciós jel elérhetősége és minősége
2. Teljes kapacitás van me elenítve, valós tárhely méret kisebb
az operációs rendszer és az előre telepített alkalmazások
helyfoglalása miatt
3. SBAS (Műholdas Alapú Jeljavító Rendszer). Beleértve a WAAS
(csak Észak-Amerikában elérhető), az EGNOS (Európai Geostacionárius Műhodlas), és az MSAS (japán) jeljavító rendszert.
A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

CSATLAKOZÓK
• USB 3.0 (C típus)
• Külső antenna csatlakozás
• Audio jack az USB adapteren
• POGO csatlakozás

KAPCSOLAT:
GPSCOM Kft.
1135 Budapest
Frangepán utca 84/B
Telefon: +36-1-336-3040
Email: info@gpscom.hu
Web: http://gpscom.hu

MULTIMÉDIA & ÉRZÉKELŐK

TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT
OLVASSA LE
A QR KÓDOT

A legfrissebb termékinformációkért, valamint
hogy megtalálja közvetlen viszonteladóját,
kérjük látogasson el a gpscom.hu vagy a
w w w. s p e c t r a g e o s p a t i a l . c o m o l d a l r a
A fent jelzett speci kációk, külön gyelmeztetés
nélküli, megváltoztatásának jogát fenntartjuk!
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