
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nigdy nie jest łatwo być następcą czegoś, co przyniosło tak 
wielkie korzyści dla tak wielu rodzajów działalności.  
Ale PA690 ma  to  coś… Wykona wszystkie zadania, jakie 
mu zlecono... z tym, że lepiej! 

 
  Przekątna ekranu ma znaczenie! 
Ten mobilny komputer ma to, co sprawia różnicę dla wielu 
aplikacji. Kompletny w każdym ważnym aspekcie, nowoczesny PDA 
oferuje unikalne funkcje, które przynoszą  nie tylko standardy ale 
także trochę opcji dodatkowych. W przeciwieństwie do typowych 
ekranów dotykowych dzisiaj, PA690 oferuje duży ekran dotykowy 
3,8” WVGA nadający się do pracy na zewnątrz. To daje to ogromne 
korzyści użytkownikom  korzystającym z każdej aplikacji - składanie 
zamówień nigdy nie było tak łatwe i proste…  PA690 może pokazać 
pracownikowi zarówno najnowsze dane klienta, jak również 
kierunek trasy do punktu obsługi, w jednym widoku na ekranie.  
  Wszystko co mobilny pracownik potrzebuje 
Mobilni pracownicy potrzebują narzędzi w celu ułatwienia ich 
codziennej pracy. Rozwiązania w zakresie mobilności powinny 
zmniejszyć obciążenia administracyjne, pokazać najkrótszą drogą 
do klienta i być łatwy w obsłudze - PA690 spełnia wszystkie te 
wymagania. Czy chcesz śledzić swoje kontenery w terenie czy 
zbierać wiarygodne dane telemetryczne - PA690 posiada wszystkie 
nowoczesne technologie, dzięki którym uzyskasz wydajność jakiej 
szukasz.  WiFi 802.11 a/b/g i modem 3.5G w PA690 sprawia, że 
pracownik może wykonać swe zadania zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz budynków. Dodatkową funkcjonalność można uzyskać  

   
 
 
 
 
stosując urządzenia firm trzecich np.: mobilne drukarki  łączące się 
za pomocą Bluetooth. Dodatkowego wsparcia udzieli 5Mega-
pikselowy aparat z autofokusem i lampą błyskową, a drogę wskaże 
szybki i dokładny system GPS z asystą AssistNow®AGPS i GALILEO. 
 
Szybki zwrot inwestycji! 
Łączenie rozwiązań mobilnych do procesów biznesowych jest nie 
tylko początkiem inwestycji - wybór PA690 jest gwarancją, że 
szanse na nieoczekiwane koszty zostaną zredukowane do 
minimum. Dzięki szczelności w normie IP65 i odporności na upadki 
(na beton) z 1,5m,  PA690 oferuje trwałość, której można 
oczekiwać od urządzeń klasy przemysłowej .Bardzo bogaty zestaw 
akcesoriów, w tym uchwyt pistoletowy i zestaw samochodowy, 
składa się na łączną wartość efektywności PA690 przynosząc 
wymierne korzyści. 
 
Najważniejsze cechy: 
• 3.8 "Wide VGA” LCD (zewnętrzny) 
• 5.0 Mpix aparat fotograficzny z autofokusem i lampą błyskową 
• skaner laserowy 1D czytający wszystkie popularne kody kreskowe 
(2D Imager oraz czytnik RFID w zapowiedzi) 
• Najnowsze bezprzewodowe technologie, takie jak GPS, WiFi i WWAN 
• Bateria 2.200mAH i opcjonalny akumulator 4.000mAH 
• 1.5m odporności na upadki, klasa szczelności: IP65 
• Bogaty zestaw akcesoriów, takich jak 4-gniazda dok Ethernet, 
uchwyt pistoletowy, zestaw samochodowy i zestaw słuchawkowy 

 
 
 
 



         
 
 
 
 
 

 
System  
Procesor:                                 Intel PXA320  806 MHz 
Pamięć RAM:                          Mobile DDR 256MB 
Pamięć ROM:                          NAND 512MB 
System operacyjny:               Windows Embeded Handheld 6.5   

(WEH 6.5) Proffesional - wersja z telefonem  
 lub WEH 6.5 Classic - wersja bez obsługi telefonu ) 

  
Wyświetlacz 
Dotykowy LCD format WVGA, 3,8” z podświetleniem – 246DPI 
 
Klawiatura 
QWERTY lub numeryczna (format telefoniczny) 
 
Kamera ( zdjęcia/filmy) 
5.0 MPix z autofokusem I lampą błyskową 
Kodek Unitech  MPEG-4 
 
Sygnalizacja 
3 diody LED sygnalizujące skanowanie, stan Bluetooth i GPS 
Wibracje 
 
Wbudowany skaner 
Laser 1D lub (w przyszłości) imager 2D oraz RFID – HF 
 
Kody i symbole 
UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 11, Code 32, Code 93 (full 
ASCI), Code 128, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Delta, 
MSI/Plessey, Toshiba 
 
Komunikacja 
USB:                                        USB 1.1 Host + klient 
WLAN:                                    IEEE 802.11 a/b/g + roaming CCX4 
PAN:                                       Bluetooth 2.1 + EDR 
WWAN:                                 3.5G, 5 zakresów GSM/GPRS  
                          850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz; UMTS   
                    WCDMA/HSDPA 1900MHz, 2100MHz/GPRS Edge  
 
GPS:                               Ublox 6 GPS z asystą AGPS (AssistNow®) 
                                        oraz  systemem GALILEO 
 

 
 

 
Zasilanie 
Bateria główna:                  8.14Wh  3,7V/2200mAh 
                                              14,8Wh  3,7V/4000mAh 
Bateria zapasowa:             podtrzymanie (2godz.) 18mAh 
Czas pracy:                          std. 5 godzin (1skan/5 sekund) 
 
Audio 
Głośnik:                               1W (mono) 
Złącze słuchawkowe:        typu „Jack” 3,5mm z mikrofonem 
Mikrofon:                           wbudowany (mono) 
 
Port rozszerzeń 
MicroSD z obsługą kart SDHC do 32GB pojemności 
 
Obudowa 
Waga:                                  390g z akumulatorem 2200mAh 
                                              430g z akumulatorem 4000mAh 
Rozmiary:                           Około 177,66 x 74,58 x 40,41 mm 
                                              (nie wliczając anteny) 
Odporność 
Temperatura pracy:          -10oC  do  50oC 
Temp. składowania:          -20oC  do  60oC 
Wilgotność:                         5 – 95 % (bez kondensacji) 
Odporność upadkowa:      1,5 metra (na beton) 
Klasa szczelności:                IP65 
 
Akcesoria 
Ładowarka 4-pozycyjna 
Dok komunikacyjny z miejscem na dodatkowy akumulator, 
Dok LAN, Poczwórny dok LAN, Uchwyt pistoletowy, ładowarka 
samochodowa, zestaw samochodowy, słuchawki, kabel USB 
 
Regulacje 
CE, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS 
 
Oprogramowanie  

12 [want:to] manage – 
aplikacja do zdalnego 
zarządzania, 12 solutions  - 
dodatkowe aplikacje 
(www.unitechnical.info) 

Gwarancja:     1 rok lub serwisy 3  i  5-letnie UNITCARE 
 

 

Specyfikacja 

 
 
TORELL – Sp. J. 
83-000 Pruszcz Gd. 
ul. Obr. Westerplatte 5 
tel. 58 773 9900, faks 58 773 9915 


