MOBILNE ROZWIÆZANIA
TABLETY, NOTEBOOKI, HANDHELDY

Co nowego
Getac S410

Durabook S15AB

W kwietniu tego roku Getac z dumÇ zaprezentowaĄ
caĄkowitÇ nowoĝÉ w swojej ofercie – wzmocnionego
laptopa Semi Rugged – Getac’a S410. Komputer
dziaĄa pod kontrolÇ procesorów z rodziny Intel®
Core™ VI generacji, zapewniajÇc tym samym
bezkompromisowÇ wydajnoĝÉ oraz optymalne
zuľycie energii.
Tym samym S410 pozwala na pracÛ nawet przez
caĄy dzieĆ roboczy z dala od gniazdka elektrycznego.
14 calowa matryca Full HD z pojemnoĝciowym
ekranem dotykowym oraz rozszerzone moľliwoĝci
zabezpieczenia danych to kolejne cechy, dziÛki
którym Getac kroczy ku ideaĄowi.
W porównaniu do swojego poprzednika
(sprawdzonego modelu S400) S410 zostaĄ znaczÇco
odchudzony – komputer waľy jedynie 2.2 kg przy
35 mm gruboĝci. Oczywiĝcie kluczowymi cechami
pozostajÇ jego odpornoĝÉ na upadki z 90 cm, wibracje,
wstrzÇsy, szczelnoĝÉ IP51 oraz zabezpieczone
zaĝlepkami porty. Pierwsze egzemplarze Getac’a S410
powinny traȴÉ do naszego magazynu juľ w czerwcu.

Getac RX10
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Durabooki S15C oraz S15H zyskaĄy w ostatnich
latach opiniÛ doskonaĄej alternatywy dla marketowych laptopów. OferowaĄy duľÇ wytrzymaĄoĝÉ dziÛki
solidnej i mocnej obudowie, a to niestety coraz
rzadziej spotykana cecha w dzisiejszych laptopach.
WĄaĝciciel marki, czyli ȴrma Twinhead, zdecydowaĄ
siÛ na odwaľny krok i zastÇpienie poprzedniego
modelu produktem o zupeĄnie nowym designie.
Najnowszy notebook w jego ofercie, czyli Durabook
S15AB zachowuje doskonaĄÇ wytrzymaĄoĝÉ
poprzedników, a posiada przy tam kilka nowych
i unikalnych cech. Wszystkie porty chronione sÇ
przed kurzem i wilgociÇ zaĝlepkami.
Producentowi udaĄo siÛ zredukowaÉ wagÛ urzÇdzenia
do zaledwie 2.6kg, a zĄoľony notebook ma zaledwie
29.5 mm gruboĝci. Za moc obliczeniowÇ odpowiada
procesor Intel Core i5 p
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Pentium
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tium
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805U
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Duľa matryca
o przekÇtnej 15.6”
i rozdzielczoĝci Full HD
HD
gwarantuje wygodnÇ
Ç
matrycÛ z dowolnÇ
iloĝciÇ aplikacji.
CaĄoĝÉ uzupeĄnia
zintegrowana rÇczka
a
uĄatwiajÇca codzienne
ne
ne
poruszanie siÛ
z laptopem.

Getac RX10H

Getac wĄÇczyĄ do oferty nowy 10-calowy tablet Fully Rugged – RX10. Produkt zostaĄ wyposaľony
yp
y w najnowszy
j
y
procesor Intel Core M gwarantujÇcy doskonaĄÇ wydajnoĝÉ i komfort pracy. Na szczególnÇ uwagÛ zasĄuguje
ekran. Producent zdecydowaĄ siÛ teľ na zastosowanie matryc IPS
o rewelacyjnej rozdzielczoĝci 1920x1200. Getac RX10 posiada wszystkie
cechy niezbÛdne do produktywnej pracy w nawet najtrudniejszych
warunkach pogodowych.
Tablet jest równieľ dostÛpny wersji dedykowanej dla pracowników
medycznych. RX10H ma za zadanie uĄatwiÉ codzienne czynnoĝci
w placówkach medycznych i w miarÛ moľliwoĝci wyprzeÉ papierowÇ
dokumentacjÛ.
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O nas
Firma Elmark Automatyka Sp. z o.o. dziaĄa na rynku juľ od ponad 30 lat. Na poczÇtku dziaĄalnoĝci
zajmowaliĝmy siÛ projektowaniem i produkcjÇ moduĄowych sterowników mikroprocesorowych.
W roku 1989 rozpoczÛliĝmy na terenie Polski dystrybucjÛ sprzÛtu ȴrmy Advantech, a nastÛpnie wielu
innych wiodÇcych producentów elementów i systemów automatyki przemysĄowej. Stale rozwijamy
naszÇ ofertÛ, wybierajÇc dostawców, którzy gwarantujÇ najwyľszÇ jakoĝÉ dostarczanych produktów.
Wszystkim Klientom dokonujÇcym u nas zakupów zapewniamy bezpĄatne doradztwo przed zĄoľeniem zamówienia
i profesjonalne wsparcie techniczne po dostarczeniu sprzÛtu.
Od kilku lat stale rozbudowujemy nasz system usĄug internetowych, takich jak: sklep internetowy, konȴgurator
komputerów oraz system obsĄugi zgĄoszeĆ serwisowych.
Pracujemy w trzech lokalizacjach. W dzielnicy WesoĄa na przedmieĝciach Warszawy znajduje siÛ nasza siedziba
gĄówna, serwis i montownia komputerów przemysĄowych. Przy ul. BukowiĆskiej na Mokotowie dziaĄa Centrum
Szkoleniowe, a na terenie Biznes Parku „City Point” na warszawskim Targówku, mamy nowoczesny magazyn. ăÇczna powierzchnia naszych biur i magazynów wynosi okoĄo 1.800 m. kw. Zatrudniamy 50 wysoko wykwaliȴkowanych
osób. DziÛki naszym Klientom, udaje siÛ nam stale zwiÛkszaÉ nasz potencjaĄ i zakres dziaĄalnoĝci.
WartoĝÉ sprzedaľy produktów i usĄug w roku 2015 wyniosĄa ponad 56 milionów zĄ. Zrealizowaliĝmy ponad 19.000
zamówieĆ. PamiÛtamy o tym, ľe jedynym sposobem na osiÇgniÛcie zysku i rozwój Firmy jest zadowolenie naszych
Klientów.
Profesjonalne rozwiÇzania mobilne przeznaczone dla wojska i przemysĄu to szczególny obszar dziaĄalnoĝci naszej
ȴrmy. Elmark Automatyka jest na terenie Polski autoryzowanym dystrybutorem produktów Getac, Durabook,
Acme i RuggON.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
internetowej www.rugged.com.pl,
gdzie moľna znaleļÉ dokĄadnÇ
specyȴkacjÛ oferowanych produktów
oraz do bezpoĝredniego kontaktu
z ekspertami z naszego zespoĄu,
d d k
dedykowanego
produktom
d k
Rugged.
d
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Serwis i gwarancja
DokĄadamy wszelkich staraĆ, aby oferowany przez naszÇ ȴrmÛ sprzÛt speĄniaĄ najwyľsze standardy.
Na sprzÛt zakupiony w Elmark Automatyka Sp. z o.o. zawsze udzielamy gwarancji. DĄugoĝÉ okresu gwarancyjnego
zaleľy od produktu i jest okreĝlona w kartach gwarancyjnych doĄÇczanych do sprzedawanych produktów.
• Posiadamy wĄasny profesjonalny serwis, dziÛki czemu moľemy realizowaÉ naprawy gwarancyjne w terminie
najczÛĝciej nieprzekraczajÇcym 2 tygodni.
• Ĝwiadczymy takľe usĄugi pĄatnego serwisu pogwarancyjnego, na które udzielamy 3-miesiÛcznej gwarancji
od daty dokonania naprawy.
• UsĄugi serwisowe realizujemy w systemie door-to-door.
• Transport sprzÛtu do Klienta, po dokonaniu naprawy, odbywa siÛ na koszt ȴrmy Elmark Automatyka Sp. z o.o.
W 2014 roku uruchomiliĝmy internetowy system obsĄugi zgĄoszeĆ serwisowych – RMA. Wszyscy nasi Klienci,
którzy posiadajÇ konto w internetowym sklepie Elmark (www.elmark.com.pl), majÇ do niego dostÛp.
Umoľliwia on wysyĄanie zgĄoszeĆ serwisowych za poĝrednictwem dedykowanej aplikacji, co znacznie uĄatwia
i przyspiesza przekazywanie zgĄoszenia. W systemie RMA majÇ PaĆstwo równieľ moľliwoĝÉ sprawdzenia
aktualnego statusu gwarancji na sprzÛt zakupiony w Elmark Automatyka Sp. z o.o.

RMA.ELMARK.COM.PL
RMA
ELMARK

www.rugged.com.pl
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SprzÛt demo
Dla naszych Klientów, zainteresowanych zakupem sprzÛtów z oferty Getac, Durabook, Acme
i RuggON, jesteĝmy gotowi zorganizowaÉ prezentacjÛ wybranych produktów, w naszej siedzibie
lub w siedzibie Klienta.
Posiadamy
my takľe peĄnÇ gamÛ produktów demo, które sĄuľÇ do testów. Aby umówiÉ siÛ na prezentacjÛ
lub wypoľľyczyÉ sprzÛt demo, prosimy o bezpoĝredni kontakt z nami.

kontakt
MAREK OăDAKOWSKI
marek.oldakowski@elmark.com.pl
tel.: 22 76 39 116
mob.: 665 464 066

BOGDAN KALIąSKI
bogdan.kalinski@elmark.com.pl
tel.: 22 76 39 115
mob.: 605 743 155

MILENA BANASZEK
milena.banaszek@elmark.com.pl
tel.: 22 76 39 181
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Notebooki Semi Rugged
Notebooki serii Semi Rugged z najnowszymi procesorami Intel® Core™ to doskonaĄa propozycja dla
ludzi poszukujÇcych rozwiÇzaĆ o dyskretnej elegancji, odpornoĝci na upadki i wysokiej niezawodnoĝci.
Komputery tej klasy majÇ wzmocnionÇ obudowÛ odpornÇ na upadki z 75 cm, specjalne mocowanie
matrycy chroniÇce przed jej uszkodzeniem, wzmocnione zawiasy oraz klawiaturÛ odpornÇ na
zachlapania. Notebooki Semi Rugged to idealny partner w biznesie.

Bombardier:
Getac S400
„DziÛki przemyĝlanej, wygodnej w uľyciu konstrukcji i wszechstronnej ĄÇcznoĝci,
Getac S400 jest rozwiÇzaniem, którego szukaliĝmy. Jego wysoka jakoĝÉ i wydajnoĝÉ
speĄnia nasze oczekiwania. Getac S400, wytrzymaĄy notebook oferuje najlepszy
stosunek kosztów i wydajnoĝci w historii.”
Tanguy De Lorgeril,
ZakĄad narzÛdziowy, Bombardier Transportation

Kopalnia
p
miedzi w Chile: Getac S400
„Komputery Getac pomogĄy nam zwiÛkszyÉ naszÇ wydajnoĝÉ.
Po 3 latach uľytkowania pozostajÇ niezmiennie niezawodne i bezusterkowe.
Bezprzewodowa transmisja danych i wysoka wydajnoĝÉ sprzÛtu pozwala
nam analizowaÉ próbki skaĄ szybciej i przekazywaÉ uzyskane dane prosto do
naszej bazy danych. DziÛki temu jesteĝmy w stanie efektywniej wykonywaÉ
nasze obowiÇzki, co skutkuje tym, ľe odwierty sÇ prowadzone we wĄaĝciwych
miejscach, oszczÛdzajÇc nam czasu, pieniÛdzy i bólu gĄowy.”
Luis Gallegulois, Starszy Geolog

www.rugged.com.pl
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Notebooki Semi Rugged
Durabook S15AB
Ekran:
15.6” FHD (1920x1080) TFT LCD
CPU:
Intel® Pentium® Processor / Intel® Core™ i5
Zasilanie:
bateria do 8,5 h pracy
System operacyjny:
Windows 7 / 8.1 lub 10 Professional

Durabook U12Ci
Ekran:
12.1” WXGA (1280x800) TFT LCD / dotykowy rezystancyjny
/ opcja digitizer / opcja Sunlight Readable 500 nits
CPU:
Intel® Core™ i5
Zasilanie:
bateria 5200 mAh (do 4,5 h pracy)
/ Bateria dodatkowa 5000mAh (dodatkowe 4,5 h pracy)
System operacyjny:
Windows 7 Professional / Windows 8.1 Professional
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Durabook SA14
Ekran:
14.0” HD (1366 x 768) TFT LCD / opcja dotykowy rezystancyjny
/ opcja Sunlight Readable 500 nits
CPU:
Intel® Core™ i5 / i7
Zasilanie:
bateria 7800 mAh (do 6-7 h pracy) / Bateria dodatkowa
5200 mAh (w sumie do 9-10 h pracy)
System operacyjny:
Windows 7 Professional / Windows 8.1 Professional

Getac S410
Ekran:
14” TFT LCD HD (1366 x 768) / opcja 1000 nits Lumibond® /
14” TFT LCD FHD (1920 x 1080) / opcja 800nits Lumibond® /
opcja dotykowy ekran pojemnoĝciowy
CPU:
6th gen. Intel® Core™ i3 / i5 / i7
Zasilanie:
bateria 4200mAh (do 12h pracy)
System operacyjny:
Windows 7 / 10 Professional

www.rugged.com.pl
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Notebooki Fully Rugged
Notebooki serii Fully Rugged to absolutny numer jeden w klasie konstrukcji Rugged. OferujÇ
doskonaĄÇ wydajnoĝÉ i wszechstronnoĝÉ wspartÇ wytrzymaĄÇ konstrukcjÇ. Obudowa wykonana jest
ze stopów magnezu oraz jest caĄkowicie szczelna (IP65). Wszystkie porty we/wy sÇ zabezpieczone
uszczelnionymi klapkami. Wzmocniona matryca, szczelna klawiatura czy specjalne opcja jak Night
Vision czy Salt Fog czyniÇ ten sprzÛt wyjÇtkowym. Wszystkie komputery tej klasy sÇ przystosowane
do pracy w ujemnych temperaturach, aby zapewniÉ maksimum niezawodnoĝci w kaľdych
warunkach.

ARiMR: Getac V100,
V110 oraz E110
„DziÛki komputerom Getac inspektorzy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa pracujÇ w terenie niezaleľnie od warunków pogodowych. Ponad
trzysta komputerów Getac V100 i E110 codziennie wspiera pracÛ polskich
inspektorów przy kontroli i nadzorowaniu producentów, którzy uzyskujÇ
dotacje z funduszy publicznych. Produkty Getac, speĄniajÇce surowe normy
wytrzymaĄoĝciowe i odporne na trudne warunki ĝrodowiskowe, stanowiÇ
konkurencyjne rozwiÇzania na rynku urzÇdzeĆ mobilnych.”
StanisĄaw Sas,
Dyrektor Departamentu Kontroli
na Miejscu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Cirque du Soleil: Getac V110
Sukces i popularnoĝÉ Cirque du Soleil wynika nie tylko z umiejÛtnoĝci artystów i choreografów,
ale równieľ z potÛľnej infrastruktury IT, dziÛki której caĄy pokaz moľe odbyÉ siÛ bezpiecznie dla
wszystkich i wyglÇdaÉ ĝwietnie. DziÛki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze Getac’a V110,
technicy mogÇ skutecznie mierzyÉ siÛ z napotkanymi problemami na pomoĝcie 12 metrów nad
ziemiÇ, na zewnÇtrz w ulewie czy w kompletnym mroku w czasie trwania pokazu.
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Getac V110
Ekran:
11.6” HD (1366x768) TFT LCD 800 nits LumiBond™ 2.0
/ dotykowy pojemnoĝciowy / opcja digitizer
CPU:
Intel® Core™ i5 / i7
Zasilanie:
dwie baterie 2100 mAh (do 13h pracy)
System operacyjny:
Windows 7 / 8.1 lub 10 Professional

Getac B300
Ekran:
13.3” XGA (1280x800) TFT LCD 700 nits Sunlight Readable
/ opcja: dotykowy rezystancyjny Sunlight Readable 1400 nits
CPU:
Intel® Core™ i5 / i7
Zasilanie:
bateria 8700 mAh (do 15h pracy) /
dodatkowa bateria 8700 mAh w miejsce napÛdu DVD
(w sumie do 30 godzin pracy)
System operacyjny:
Windows 7 Professional / Windows 8.1 Professional

www.rugged.com.pl
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Notebooki Fully Rugged
Getac X500
Ekran:
15.6” FHD (1920x1080) TFT LCD 800 nits Sunlight Readable /
opcja: dotykowy rezystancyjny
CPU:
Intel® Core™ i5 / i7
Zasilanie:
bateria 8700 mAh (do 5h pracy) / dodatkowa bateria 8700
mAh w miejsce napÛdu DVD (w sumie do 10 godzin pracy)
System operacyjny:
Windows 7 Professional / Windows 8.1 Professional

Getac X500 Mobile Server
Ekran:
15.6” FHD (1920x1080) TFT LCD 800 nits Sunlight Readable
/ opcja: dotykowy rezystancyjny
CPU:
Intel® Core™ i7 Quad Core
Dysk:
do 5TB, RAID 0, 1, 5
Zasilanie:
bateria 8700 mAh (do 5h pracy) / dodatkowa bateria 8700 mAh
w miejsce napÛdu DVD (w sumie do 10 godzin pracy)
System operacyjny:
Windows 7 Professional / Windows 2012 Server
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Durabook R8300
Ekran:
13.3” XGA (1024x768) TFT LCD 800 nits Sunlight Readable /
opcja: dotykowy rezystancyjny
CPU:
Intel® Core™ i7
Zasilanie:
bateria 7800 mAh (do 8h pracy)
System operacyjny:
Windows 7 Professional

www.rugged.com.pl
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Tablety Windows
Wzmocnione tablety dedykowane sÇ do pracy w takich branľach jak energetyka, sektor publiczny,
budownictwo oraz GIS. DziÛki specjalnie zaprojektowanej, wzmocnionej konstrukcji oraz uszczelnionej
obudowie sÇ niezawodnym partnerem w pracy. UrzÇdzenia speĄniajÇ wymogi norm MIL-STD-810G
w zakresie upadków, wstrzÇsów i wibracji. DziÛki IP65 (w zaleľnoĝci od modelu) mogÇ pracowaÉ
w duľym zapyleniu i ulewnym deszczu.

Zulu Medical:
Getac F110 jako czÛĝÉ innowacyjnego
projektu medycznego
„Getac F110 to lekki i smukĄy tablet, który dziÛki ekranowi o wysokiej rozdzielczoĝci
i duľych rozmiarach pozwala na pracÛ nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.
NagĄe wypadki czÛsto majÇ miejsce w ekstremalnych lokalizacjach, stÇd posiadanie
solidnego niezawodnego urzÇdzenia pod kaľdym wzglÛdem uĄatwia pracÛ sanitariuszom,
którzy czÛsto muszÇ odnaleļÉ siÛ w krytycznych sytuacjach.”
Riccardo Furlanetto, Prezes ZarzÇdu Zulu Medical

Emerson Network Power:
Getac F110
„Getac F110 zapewniĄ naszym inľynierom nowÇ jakoĝ pracy, umoľliwiajÇc
im sprawniejszÇ obsĄugÛ obiektów przemysĄowych, sieci komunikacyjnych i centrów
danych. Responsywny ekran dotykowy oraz doskonaĄa ľywotnoĝÉ baterii to kluczowe
zalety, gdy sprzÛtu uľywa siÛ przez 24 godziny na dobÛ przez 7 dni w tygodniu.”
Mohammad Emran, Specjalista ds. Wsparcia Technicznego
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Getac T800
Ekran:
8.1” TFT LCD HD (1280 x 800)
600 nits LumiBond® / dotykowy pojemnoĝciowy / opcja digitizer
CPU:
Intel® Pentium® Processor
Zasilanie:
bateria gĄówna Hot Swap (4200mAh) do 8h pracy
bateria dodatkowa SnapBack (14.4V 2100mAh)
System operacyjny:
Windows 7 / 8.1 lub 10 Professional

Getac F110
Ekran:
11.6” TFT LCD HD (1366 x 768) 800 nits LumiBond® 2.0
/ dotykowy pojemnoĝciowy / opcja digitizer
CPU:
Intel® Core™ i5 vPro™ / i7 vPro™
Zasilanie:
dwie baterie Hot-Swap (2x2160mAh) do 12h pracy
System operacyjny:
Windows 7 / 8.1 lub 10 Professional
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Tablety Windows
Getac RX10
Ekran:
10.1” TFT LCD FHD (1920x1200) 800 nits
LumiBond® 2.0 / dotykowy pojemnoĝciowy / opcja digitizer
CPU:
Intel® CoreTMbM-5Y10c / M-5Y71 vProTM
Zasilanie:
Hot-Swap (2160mAH) do 8h pracy
System operacyjny:
Windows 7 / 8.1 lub 10 Professional

Getac RX10H for Healthcare
Ekran:
10.1” TFT LCD FHD (1920x1200) 800 nits
LumiBond® 2.0 / dotykowy pojemnoĝciowy / opcja digitizer
CPU:a
Intel® Core™ M 1.2GHz / M 800MHz
Zasilanie:
Hot-Swap (2160mAH) do 8h pracy
System operacyjny:
Windows 7 / 8.1 lub 10 Professional
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Durabook R11
Ekran:
11.6” HD (1366 x 768) 360 nits
Pojemnoĝciowy / opcja: 730 nits / opcja digitizer
CPU:
Intel Broadwell i5
Zasilanie:
4130mAh do 7h pracy
System operacyjny:
Windows 7 / 8.1 lub 10 Professional

Durabook TA10
Ekran:
10.4” XGA (1024x768)
Rezystancyjny / opcja: 700 nits / opcja digitizer
CPU:
Intel® Core™ i5
Zasilanie:
5200mAh do 4.5h pracy / opcja: dodatkowa bateria 5200mAh
do 10h pracy
System operacyjny:
Windows 7 / Windows 8.1

www.rugged.com.pl
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Tablety Windows
RuggON PX-501B
Ekran:
10.1” 1920 x 1200; 1000 nits sunlight readable
Pojemnoĝciowy / digitizer
Gorilla Glass 3
CPU:
5th generation Intel® Core™ i5
Zasilanie:
4500mAh do 6h pracy (hot swap) / opcja: bateria
o zwiÛkszonej pojemnosci 9000mAh do 11h pracy
System operacyjny:
Windows 7 / 8.1 lub 10 Professional

RuggON PM-521
Ekran:
10.1” 1920 x 1200; 1000 nits sunlight readable
Pojemnoĝciowy / opcja: digitizer
Gorilla Glass 3
CPU:
Intel® Atom™
Zasilanie:
4500mAh do 6h pracy (hot swap) / opcja: bateria
o zwiÛkszonej pojemnosci 9000mAh do 12h pracy
System operacyjny:
Windows 7 / 8.1 lub 10 Professional
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Tablety Android
WytrzymaĄe tablety z system Android to doskonaĄy kompromis pomiÛdzy cenÇ a wydajnoĝciÇ. Oprócz
cech typowych dla produktów Rugged takich jak mocna obudowa i ochrona przez wodÇ i pyĄem (IP65)
oferujÇ moľliwoĝÉ wyposaľenia w czytnik kodów kreskowcyh 1D/2D, RFID oraz kart chipowych.
Ponadto umoľliwiajÇ bezproblemowy montaľ w pojazdach dziÛki dedykowanym uchwytom.

Getac Z710
Ekran:
7.0” TFT LCD WSVGA (1024 x 600)
500 nits LumiBond® / dotykowy pojemnoĝciowy
CPU:
OMAP 4430 Dual Core
Zasilanie:
7600mAh do 10h pracy
System operacyjny:
Android 4.1 Jelly Bean
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Tablety Android
Getac T800 And
Ekran:
8.1” TFT LCD HD (1280 x 800)
600 nits LumiBond® / dotykowy pojemnoĝcowy
CPU:
Intel® Celeron® Processor
Zasilanie:
bateria gĄowna Hot Swap (7.4V,4200mAh) do 8h pracy
bateria dodatkowa SnapBack (14.4V 2100mAh)
System operacyjny:
Android 4.4

RuggON PA-501
Ekran:
10.1”1920 x 1200; 1000 nits sunlight readable
Pojemnoĝciowy / Gorilla Glass 3
CPU:
TI Dual Core Cortex A9 OMAP4470 1.5GHz
Zasilanie:
4500mAh do 8h pracy (hot swap) / opcja:
bateria o zwiÛkszonej pojemnosci 9000mAh do 22h pracy
System operacyjny:
Android 4.2
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RuggON PM-521 And
Ekran:
10.1” 1920 x 1200; 1000 nits sunlight readable
Pojemnoĝciowy / opcja: digitizer
Gorilla Glass 3
CPU:
Intel® Atom™
Zasilanie:
4500mAh do 6h pracy (hot swap) / opcja: bateria
o zwiÛkszonej pojemnosci 9000mAh do 12h pracy
System operacyjny:
Android 4.4

www.rugged.com.pl
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Akcesoria
Dla naszych klientów oferujemy peĄnÇ gamÛ oryginalnych
aln
akcesoriów. Wĝród nich znajdziemy m.in.
dedykowane stacje dokujÇce samochodowe i biurowe,
we, torby, szelki 4-punktowe, zewnÛtrzne Ąadowarki,
zasilacze samochodowe czy teľ specjalny moduĄ rozszerzeĆ
sze
pozwalajÇcy na instalcjÛ kart PCI.
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Folia ochronna
na ekran

ZewnÛtrzna
Ąadowarka
do baterii

ModuĄ rozszerzeĆ
2xPCI lub 2xPCI Ex

Stacja dokujÇca
samochodowa

Stacja dokujÇca
biurowa

Czytnik kart
chipowych/
magnetycznych

Zestawy
montaľowe do
pojazdów i wózków
widĄowych

ZewnÛtrzna
klawiatura
do tabletów Getac

www.rugged.com.pl

Zasilacz
samochodowy
MIL-STD-461F

ZewnÛtrzna
Ąadowarka do
baterii (8 szt.)

Zasilacz
samochodowy
MIL-STD-461F

Uchwyt
na rÛkÛ

Torba

Szelki
4-punktowe

Pasek
2-punktowy

Rysik

Rysik aktywny

www.rug
gged.com.pl
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ELMARK Automatyka Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 76
05-075 Warszawa-WesoĄa
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tel. 22 773 79 37
fax. 22 773 79 36

rugged@elmark.com.pl
www.rugged.com.pl

