
 

 

 

 

 

  

Profesyonel GPS alıcısı  

Dahili profesyonel GPS modülü ve yüksek hassasiyetli GPS anteni ve 
destekleyici harici GPS anteni ormanlık ve kırsal alanlar gibi bölgelerde 
bile fix olma yüzdesini maksimize eder ve zorlu çevrelerde dahi 
kesintisiz çalışmayı garantiler. 

 

Uygulamalar için Mükemmel Platform  

Windows Mobile işletim sistemi ile Odin mobil CBS uygulamaları, 
navigasyon ve Windows Mobile ile uyumlu diğer tüm uygulamalar için 
mükemmel bir platformdur.  

Windows Mobile işletim sistemi Windows Mobile Office ve e-mail 
sistemi gibi arazi ve ofis arasında sorunsuz veri aktarımı sağlayan 
kişisel üretkenlik araçları içerir. 

 

Çoklu İşlevsellik  

Entegre 5 MP kamerası ile Odin size arazide CBS veri toplamak için 
durumun doğru fotoğraflarını yakalama olanağı sağlar. Yüksek 
kapasiteli mikro SD kartlar ile uyumluluğu sayesinde büyük veriler ve 
raster altlık haritalar için yeterli depolama alanına sahip olursunuz.  

Dahili Bluetooth, GPRS ve wireless LAN ağlara ve diğer cihazlara 
özgürce bağlanmanızı sağlar. Bluetooth ile bağlayabileceğiniz barkod 
okuyucu, RFID okuyucu ve taşınabilir yazıcı ile uygulama alanları 
genişletilebilir.  

Dahili yerçekimi sensörü ile Odin çantanızdan düştüğünde çalacak 
olan alarm sayesinde cihaz asla kaybolmaz. 

 

Arazi Çalışmaları İçin Çok Uygun  

Güneş ışığında okunabilen 3.5” renkli dokunmatik ekranı ve IP66 su 
geçirmezlik & toz geçirmezlik standardı ile Odin arazide çalışmak için 
mükemmeldir.   

Uzun batarya ömrü, yeniden şarj etme ihtiyacı doğurmadan tam gün 
GPS veri toplama işlemlerine olanak sağlar. Ayrıca bir güç 
kaynağından uzakta geçecek uzun süreler için bataryalar 
değiştirilebilir.  

 

 

 

 

 

 

Temel Özellikler    

■ Yüksek hassasiyetli GPS 
modülü  

■ Harici GPS anteni desteği  

■ 5 megapiksel kamera  

■ Hücresel modem  

■ Dahili Bluetooth/WiFi  

■ Yüksek kapasiteli batarya  

■ IP66 su/toz geçirmezlik  
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Teknik Özellikler  

  

Sistem  

■ Microsoft Windows Mobile 6.5  

■ İşlemci: 600MHz   

  

GPS  

■ Kanal: 50, L1 C/A kodu  

■ SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN  

■ Sıcak Başlama: 1sn  

■ Soğuk Başlama: 29sn  

■ Gerçek Zamanlı: 2.5 m (CEP, -130 dBm) ®  

  

Ekran  

■ Ekran: 3.5” QVGA TFT güneş ışığında 
okunabilir renkli dokunmatik ekran  

■ Klavye: Gece görülebilir  

  

Veri İletişimi  

■ Depolama: 256MB SDRAM, 512M NAND flaş  

■ SDslot: Micro SD   

■ Port: Mini USB2.0  

■ Bluetooth: Bluetooth V2.0.EDR  

  

Güç  

■ Batarya: 3000mAh Li-ion batarya  

■ Çalışma Süresi: 10 sa (tipik olarak ®)  

■ Harici Güç: 3.3V—5V  

■ Güç Tüketimi: 0.5W  

  

 

Fiziksel   

■ Boyutlar: 179.5mm*91.2mm*31,5mm  

■ Ağırlık: 250g (Bataryasız)  

  

Çevre  

■ İşletim Sıcaklığı: -10"C — +60”C  

■ Depolama Sıcaklığı: -30”C — +70’C  

■ Darbe: 1.5m’den betona düşüş  

■ Su/Toz Geçirmezlik: IEC 529-IP66  

  

Diğer  

■ Kamera: 3 megapiksel  

■ Hücresel modem  

■ Yerçekimi sensörü  

  

Kutu İçeriği  

■ Batarya şarj cihazı  

■ Dokunmatik ekran kalemi  

■ Taşıma askısı  

■ Kemer askısı  

■ Lityum İyon batarya  

■ Ekran koruyucu  

■ Mini USB kablosu  

■ Hızlı başlangıç kılavuzu 
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