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CERTYFIKATY

SMART-Ex 02M

SMARTFON SMART - EX 02M
Smart-Ex 02M ma te same i niezrównane funkcje, co smartfon Smart-Ex 02. Te same parametry, te same
funkcje, ta sama jakość. Oczywiście jest również odblokowany, można go używać z brudnymi lub mokrymi
rękawicami roboczymi i ma wydajną baterię na długi dzień pracy.

Należy jednak pamiętać, że Smart-Ex 02M jest samodzielnym urządzeniem z własnym certyfikatem
wydobywczym. W zakresie temperatur otoczenia od 0 ° C do + 50 ° C jest zatwierdzony i certyfikowany do
stosowania w obszarach górniczych ATEX i IECEx.

  I M1 Ex ia op is I Ma IP64

Jesteś zainteresowany wersją przemysłową - znajdziesz ją TUTAJ

Pełny opis

Wytrzymały smartfon ma duży wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, zaawansowane funkcje i zoptymalizowane
akcesoria. Rozszerzony zakres temperatur sprawia, że nadaje się nawet do najtrudniejszych warunków.
 
Zaprojektowany do obsługi 21 pasm częstotliwości LTE, Smart-Ex 02M nie ma blokady SIM i może być
podłączony do różnych sieci na całym świecie. System operacyjny Android ™ umożliwia iskrobezpiecznemu
urządzeniu bezpieczne, szybkie i wydajne działanie.
 
Ergonomiczna konstrukcja i intuicyjny interfejs użytkownika zwiększają komfort użytkowania, a
zoptymalizowane akcesoria i urządzenia peryferyjne zapewniają całkowitą kompatybilność z obecnymi i
przyszłymi produktami ecom. Dzięki najmocniejszej na rynku wymiennej baterii (4400 mAh) możliwe są dłuższe
zmiany i 24-godzinny zasięg pracy.
 
Smart-Ex 02M ustanawia także nowe standardy bezpieczeństwa. Regularne aktualizacje zabezpieczeń
zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do poufnych danych osobowych i firmowych.
 
 Funkcje: 

Standard 4G / LTE (odblokowana karta SIM)
Obsługuje Dual-SIM
Obsługuje 21 pasm LTE
3 GB RAM, 32 GB ROM
Do 128 GB dodatkowej pamięci dzięki microSD
WiFi Standard 802.11 a / b / g / n / ac / e / k / r / h
Obsługa WiFi 2,4 Ghz i 5 Ghz
Bluetooth® 4.2 włącznie BLE
GPS / A-GPS / Glonass / Beidou / Galileo / NFC
2 aparaty: aparat 12 MP z autofokusem i lampą błyskową LED + aparat 5 MP
Wodoodporne magnetyczne złącze USB 2.0
Wymienna bateria 4400 mAh

Cechy/specyfikacja techniczna

Smart-Ex 02M ma te same i niezrównane funkcje, co smartfon Smart-Ex 02. Te same parametry, te same
funkcje, ta sama jakość. Oczywiście jest również odblokowany, można go używać z brudnymi lub mokrymi
rękawicami roboczymi i ma wydajną baterię na długi dzień pracy.
 
Należy jednak pamiętać, że Smart-Ex 02M jest samodzielnym urządzeniem z własnym certyfikatem
wydobywczym. W zakresie temperatur otoczenia od 0 ° C do + 50 ° C jest zatwierdzony i certyfikowany do
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stosowania w obszarach górniczych ATEX i IECEx.
 

     I M1 Ex ia op is I Ma IP64

 
Jesteś zainteresowany wersją przemysłową - znajdziesz ją TUTAJ Wytrzymały smartfon ma duży wyświetlacz o
wysokiej rozdzielczości, zaawansowane funkcje i zoptymalizowane akcesoria. Rozszerzony zakres temperatur
sprawia, że nadaje się nawet do najtrudniejszych warunków.
 
Zaprojektowany do obsługi 21 pasm częstotliwości LTE, Smart-Ex 02M nie ma blokady SIM i może być
podłączony do różnych sieci na całym świecie. System operacyjny Android ™ umożliwia iskrobezpiecznemu
urządzeniu bezpieczne, szybkie i wydajne działanie.
 
Ergonomiczna konstrukcja i intuicyjny interfejs użytkownika zwiększają komfort użytkowania, a
zoptymalizowane akcesoria i urządzenia peryferyjne zapewniają całkowitą kompatybilność z obecnymi i
przyszłymi produktami ecom. Dzięki najmocniejszej na rynku wymiennej baterii (4400 mAh) możliwe są dłuższe
zmiany i 24-godzinny zasięg pracy.
 
Smart-Ex 02M ustanawia także nowe standardy bezpieczeństwa. Regularne aktualizacje zabezpieczeń
zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do poufnych danych osobowych i firmowych.
 
 Funkcje: 

Standard 4G / LTE (odblokowana karta SIM)
Obsługuje Dual-SIM
Obsługuje 21 pasm LTE
3 GB RAM, 32 GB ROM
Do 128 GB dodatkowej pamięci dzięki microSD
WiFi Standard 802.11 a / b / g / n / ac / e / k / r / h
Obsługa WiFi 2,4 Ghz i 5 Ghz
Bluetooth® 4.2 włącznie BLE
GPS / A-GPS / Glonass / Beidou / Galileo / NFC
2 aparaty: aparat 12 MP z autofokusem i lampą błyskową LED + aparat 5 MP
Wodoodporne magnetyczne złącze USB 2.0
Wymienna bateria 4400 mAh

System operacyjny Android 9
Procesor Qualcomm Snamdragon 450

Częstotliwości

Pasma częstotliwości komórkowych
4G LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B20, B21, B25, B26, B28,
B66, B71
4G LTE TDD: B38, B39, B40, B41
3G UMTS: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz
2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Pamięć 3GB RAM, 32GB ROM
Pamięć zewnętrzna Karta SD do 128GB

Wyświetlacz
720x1280 px
12,7 cm (5") Szkło Gorilla odporne na wstrząsy i zarysowania z możliwością
używania w rękawicach i w wilgoci

Porty
Złącze jack 3,5 mm ze specjalnym rozwiązaniem montażowym
7-stykowe wodoodporne magnetyczne złącze USB 2.0

Wymiary 163 x 82 x 22 mm
Waga ok. 380g

Łączność

4G / LTE -standard (SIM odblokowana); LTE Dual SIM; Nano SIM
WiFi 2.4 Ghz oraz 5 Ghz
WiFi standard 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h
Bluetooth® 4.2 incl. BLE (Bluetooth Low Energy)
GPS / A-GPS / Glonass / Beidou / Galileo
NFC

Aparat 12MP tył z autofokusem oraz diodą LED / 5MP przód (opcjonalnie)
Bateria Wymienna Li-ion bateria 3,7V / 4400mAh / 16,28 Wh
Klasa ochrony IP68, MIL-STD-810G

Aplikacje

  

 Google Play Protect  certified.
Klient email EAS, Gmail, POP3, IMAP
Zakres temperatur 0 °C … +50 °C
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Dedykowane
klawisze

Przyciski PTT / Alarm / Zasilanie / Wielofunkcyjne / Głośność / Sprzęt dla funkcji
Androida

Mikrofon Podwójny mikrofon z trzema opcjami tłumienia szumów tła
Głośnik Głośny głośnik z otworami ochronnymi Gore
Obraz na żywo Wsparcie MP4, M4V, 3GP, 3G2, TS, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
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