
Προγραμματιζόμενα 
πλήκτρα για απλοποίηση 
των πιο πολύπλοκων 
λειτουργιών
Με 12 προγραμματιζόμενα 
ειδικά πλήκτρα, διαδικασίες 
πολλαπλών σταδίων 
μπορούν να εκτελεστούν 
με το πάτημα ενός 
κουμπιού, ενισχύοντας 
έτσι την απόδοση και την 
παραγωγικότητα.

Σχεδιασμένο για εφαρμογές 
φωνής σε θορυβώδη 
περιβάλλοντα
Με εμπρόσθιο ηχείο και 
ρυθμιστή έντασης του ήχου 
μπορείτε με ευκολία να 
ακούσετε το feedback του 
σαρωτή και τις ειδοποιήσεις 
των εφαρμογών.

Προσαρμόζεται σε κάθε 
όχημα
Πολλαπλές επιλογές 
τοποθέτησης βοηθούν 
την εύκολη προσαρμογή 
του VC80 ακόμη και σε 
μικρότερα οχήματα. Με 
τυποποιημένο μηχανισμό 
ταχείας απελευθέρωσης 
καθίσταται εύκολη η 
μεταφορά του VC80 σε 
διαφορετικά οχήματα.

Ευέλικτη εισαγωγή 
δεδομένων
Το πληκτρολόγιο στην 
προηγμένη οθόνη αφής 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με ή χωρίς γάντια. Υπάρχει 
δυνατότητα για προαιρετικό 
πληκτρολόγιο στο κάτω 
μέρος ή στο πλάι του VC80.

Άφθονη ισχύ για την 
υποστήριξη σύγχρονων 
απαιτητικών εφαρμογών
Επιλέξτε ανάμεσα σε 
επεξεργαστή διπλού πυρήνα 
1.33 GHz με 2GB μνήμης 
RAM, ή επεξεργαστή 
τετραπλού πυρήνα 1.91 
GHz, με 4GB μνήμης RAM.

Εξαιρετική απόδοση Wi-Fi
Υποστηρίζει τα τελευταία 
πρότυπα Wi-Fi, 802.11a / b 
/ g / n / ac προσφέροντας 
εξαιρετικές επιδόσεις για 
τις πιο σύνθετες εφαρμογές 
σας.
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TΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ZEBRA VC80

VC80
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ WINDOWS, ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ & 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εφοδιάστε τους χειριστές περονοφόρων και οχημάτων με όλες εκείνες τις εφαρμογές γραφείου 
που χρειάζονται για την ολοκλήρωση των εργασιών γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Το VC80 προσφέρει πλήρη υποστήριξη Windows και στιβαρό σχεδιασμό ικανό να αντέχει στα 
πιο απαιτητικά περιβάλλοντα, από αποθήκες και κέντρα διανομής μέχρι αεροδρόμια, λιμάνια 
και σιδηροδρομικούς σταθμούς. Παρέχει τις ταχύτερες ασύρματες συνδέσεις που είναι 
διαθέσιμες σήμερα. Σε όλα αυτά προσθέστε τις πολλαπλές επιλογές τοποθέτησης για εύκολη 
εγκατάσταση σε περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα, φορτηγά, γερανούς και αλλού.

Με πλήρη υποστήριξη Windows
Το VC80 υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα Embedded Standard 7, Windows 7 Professional 
ή Windows 10 IoT Enterprise, καθιστώντας κάθε εφαρμογή γραφείου διαθέσιμη στους χειριστές 
περονοφόρων & οχημάτων.

Στιβαρός σχεδιασμός
Αντοχή σε σκόνη και υγρασία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IP66. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή 
σε ακραίες θερμοκρασίες, κραδασμούς και δονήσεις. 
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