TERMINAL G£OSOWY TALKMAN T5


Talkman T5 to rozwi¹zanie umo¿liwiaj¹ce dialog miêdzy pracownikami magazynu, a systemem
zarz¹dzania magazynem. Urz¹dzenie ³¹czy w sobie szybkie i precyzyjne rozpoznawanie komend
g³osowych z odpornoci¹ i niezawodnoci¹ wymagan¹ w trudnych warunkach przemys³owych.
Zastosowany w terminalu Vocollect Voice jest
przemys³owym systemem rozpoznawania mowy, który
by³ udoskonalany przez niemal 20 lat u¿ytkowania w
wymagaj¹cych, ha³aliwych warunkach przemys³owych.
System mo¿e mówiæ w kilkunastu jêzykach z wybran¹
przez u¿ytkownika prêdkoci¹. U¿ytkownicy natomiast
mog¹ odpowiadaæ w dowolnym jêzyku.
Zarz¹dzanie terminalami odbywa siê zdalnie, za
pomoc¹ sieci bezprzewodowej mo¿na za³adowaæ
i skonfigurowaæ pracuj¹ce na nich oprogramowanie
oraz zaktualizowaæ profile operatorów.
Niewielka waga terminala i ergonomiczne
zakrzywienie obudowy dopasowuj¹ce urz¹dzenie do
cia³a zapewniaj¹ komfort pracy, gdy urz¹dzenie jest
przypiête do pasa lub uprzê¿y na ramieniu.
Niew¹tpliwie wa¿nym aspektem jest zabezpieczenie
u¿ytkownika terminala przed emisj¹ radiow¹, antena
wysy³a fale w kierunku na zewn¹trz, spe³niaj¹c
wymagania norm dotycz¹cych urz¹dzeñ radiowych,
które pracownicy nosz¹ stale przy sobie.
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Talkman T5 ma wbudowany nadajnik
bezprzewodowy zgodny z Bluetooth®, zapewniaj¹cy
³¹cznoæ z innymi urz¹dzeniami takimi jak przenona
drukarka etykiet, czytnik kodów kreskowych lub RFID.
Wymagaj¹ce rodowisko przemys³owe narzuca
wykorzystanie odpornego sprzêtu, który zapewnia
dzia³anie bez zarzutu. Talkman T5 nie posiada
ekranu a jego klawiatura zosta³a zredukowana do
niezbêdnego minimum. Dziêki temu jest odporniejszy
mechanicznie i zu¿ywa mniej energii ni¿ tradycyjne
terminale radiowe. Szczelne cztery przyciski
zapewniaj¹ ochronê przed kurzem i innymi
czynnikami skracaj¹cymi ¿ywot sprzêtu.
Zwiêkszon¹ odpornoæ zapewnia pow³oka
z elastomeru chroni¹ca terminal T5 przed
uderzeniami i zadrapaniami. Jest on odporny na
upadki z 1,8 m na beton bez dodatkowych
pokrowców czy futera³ów.
Dostêpnych jest kilka rodzajów zestawów
s³uchawkowych, które zapewniaj¹ doskona³e

parametry zwi¹zane z przetwarzaniem dwiêku
w g³onym, ha³aliwym rodowisku.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje sposób
po³¹czenia terminala ze s³uchawkami. W przypadku,
gdy kabel mocno siê napnie, opatentowana z³¹czka
samo-roz³¹czaj¹ca oddziela siê od terminala. Ani
kabel ani ³¹cze terminala nie ulegaj¹ uszkodzeniu.
Terminal mo¿e pracowaæ pe³n¹ zmianê bez
potrzeby ³adowania akumulatorów.
Co wiêcej Terminal T5 przesy³a do oprogramowania
zarz¹dzaj¹cego VoiceConsole takie informacje,
jak iloæ godzin pracy i liczba do³adowañ
inteligentnego akumulatora.
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System rozpoznawania mowy Vocollect Voice
Radio 802.11 b/g
Bluetooth®
Temperatura pracy: -34 do 50° C
Klasa odpornoci: IP67
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PARAMETRY TECHNICZNE URZ¥DZENIA

PARAMETRY FIZYCZNE

D³ugoæ:
Szerokoæ:
Wysokoæ:
Waga:

HARDWARE

Procesor:
Pamiêæ:

SYSTEM OPERACYJNY

Microsoft® Windows® CE

ZINTEGROWANE RADIO

IEEE 802.11b/g,
Wbudowany Nadajnik Wi  Fi,
Wbudowany Bluetooth®* o zasiêgu 10m,
Antena: produkcji Vocollect, zgodna z normami nara¿enia na dzia³anie fal
radiowych PGP/UE.

ZASILANIE

Akumulator: Li-lon, 3,7 v, 4400 mAh,
Czas pracy: 12 godzin  normalne temperatury,
10 godzin  ekstremalnie niskie temperatury.

RODOWISKO

Temperatura pracy: 34 do 50° C,
Wilgotnoæ: 100% kondensacyjna,
Odpornoæ na deszcz/kurz: Klasa IP67,
Odpornoæ na korozjê: Norma IEC 60529 (International Electrotechnical
Commission), normy zabezpieczeñ wejciowych IP,
Odpornoæ na upadek: 25 upadków z wysokoci 1,52m;
10 dodatkowych upadków z wysokoci 1,82m na polerowany beton;
10 upadków pod ró¿nym k¹tem z wysokoci 1,52m na polerowany beton
w temperaturze -29°C,
Odpornoæ na wstrz¹s: Test MIL STD 810F na wibracje i wstrz¹sy.

AKCESORIA

- Zestawy s³uchawkowe (SR10, SR20, SR30, SR35, SR40),
- Uprz¹¿ naramienna nastawna T5,
- Pas T5 (rozmiar XS-XXXL). Mocowanie: spinacz mocuj¹cy urz¹dzenie do
pasa u¿ytkownika.
- £adowarka do obs³ugi Terminala T5 i akumulatorów, posiada 10 komór,
w których jednoczenie mo¿na ³adowaæ terminal T5 jak i akumulatory.
Dodatkowo ³adowarka wyposa¿ona jest w klamrê mocuj¹c¹,
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140mm,
67mm,
43mm zaokr¹glone brzegi,
343g z akumulatorem wysokowydajnym.

Intel® 416 MHz PXA270 XScale®*
64 MB RAM; 64 MB Flash StrataFlash®*
Wireless Memory L30 firmy Intel.
Klawiatura: czteroprzyciskowa uszczelniona membran¹ pod maskownic¹.

CENTRALA

BIURO

BIURO

BIURO

30-415 Kraków
ul. Wadowicka 8A
tel. 012 2932 700
fax 012 2932 701

03-738 Warszawa,
ul. Kijowska 1
tel. 022 5180 700
fax 022 5180 701

61-612 Poznañ
ul. Rubie¿ 46
tel. 061 657 18 90
fax 061 657 18 91

80-285 Gdañsk
ul. ¯eleñskiego 50a / 2
tel. 058 524 05 14
fax. 058 341 84 43

