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Optimall DS6
INOVAȚIE ȘI MOBILITATE

Optimall DS6
Susține inovația și mobilitatea soluției WMS
DS6 este un scanner mobil care satisface cele mai dificile
cerințe și care vă permite să vă gestionați cu ușurință
sarcinile de la locul de muncă.
Este un terminal portabil folosit în zona de retail, depozit
și producție. Rezistent la șocuri și umiditate, este capabil
să capteze și să citească coduri de bare 2D.
Pentru profesioniștii din mediul de afaceri, care au nevoie
să stocheze și să acceseze fișiere, în mișcare, dispozitivul
mobil deține un procesor de 2 GB de memorie RAM.

www.optimallsfa.ro

Caracteristici
DS6 este un scanner mobil cu sistem de operare
Android 7.1 Nougat. Ecranul multi-touch HD IPS cu
diagonala de 12,7 cm, acoperit cu Corning Gorilla
Glass

3,

oferă

ușurință

utilizatorului

privind

vizualizarea documentelor și editarea acestora.
Este unul dintre cele mai rapide terminale mobile,
cu un nucleu ARM Cortex A53, care rulează până
la 2.0GHz Octa core pe 64 de biți.

Caracteristici fizice:

Specificații:

•Dimensiuni (mm): 76 x 145 x 18.7

•ARM Cortex A53 2.0Ghz Octa-core 64bit

•Greutate (g): 250g (inclusiv baterie)

•4 GB RAM / 32 GB ROM

•Baterie: 4.000 mAH

•Captură de date: coduri de bare 2D, RFID

•Afișaj: 5 "HD IPS touch cu Corning Gorilla Glass 3

www.optimallsfa.ro

Specificatii

Sistem de operare

Android 7.1 Nougat

Baterie de rezervă

70mAh (Hot-swappable)

USB

USB3.0 (tip C)

Temperatura de depozitare

-30 ° C până la 70 ° C

Temperatura de operare

-20 ° C până la 60 ° C

Etanșare

IP67 și rezistență la cădere pe beton de la
1.5m înălțime

Procesor

Procesorul ARM Cortex-A53 2.0GHz
Octa core pe 64 de biți

Interfață externă

Slot USB tip-C, Micro SD, slot SIM (opțional),
slot SAM (opțional)

www.optimallsfa.ro

Sunet

Difuzor puternic, Receiver, Mic, Jack (3,5 mm)

LED

LED și indicație LED de încărcare, LED de notificare
(multi-color & programabil), vibrații

Butoane

Scanare, Volum Sus / Jos, Tasta funcțională

Senzori

Senzor de lumină ambientală și senzor de proximitate
Senzori de urmărire a mișcării

Bluetooth

4.2 (BR / EDR + BLE)

Scanner

2D scaner pentru coduri de bare

Aparat foto

16M Pixel AF cu Flash

GPS

Integrat independent, A-GPS, GLONASS, BeiDou
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sistem wms
automatizare intrări și ieșiri
gestionare stocuri
inventar

CONTACT
Telefon: 0752 065 708

Mail: adrian.pop@arobs.com
Adresa: Cluj Napoca, Str. Minerilor, Nr.63

FOLLOW US
www.facebook.com/OptimallbyAROBS
www.linkedin.com/OptimallbyAROBS

