Mobilny terminal MT-5208A
Kompaktowy! Mobilny! Funkcjonalny!
MT-5208A to mobilny punkt sprzedaży zaprojektowany specjalnie do restauracji, hoteli i branży retail. Tablet jest
wyposażony w optymalny ekran 8" i występuje z różnymi uchwytami (pasek na rękę, uchwyt pistoletowy, pas na
ramię). Liczne dodatki tj. uchwyt pistoletowy z wbudowanym skanerem kodów, drugą baterią czy stacją dokującą
z drukarką zmieniają zwykły tablet w pełnoprawny, stacjonarny punkt sprzedaży. Urządzenie ma wiele opcji rozbudowy, dlatego może być wykorzystane w różnych obszarach - od mobilnego tabletu do obsługi klienta lub inwentaryzacji po kompletne stanowisko sprzedażowe m.in. w sieci sklepów detalicznych.

Najważniejsze cechy terminala MT-5208A:
•

Solidna oraz wytrzymała konstrukcja zapewniająca trwałość urządzenia

•

Kompaktowe rozmiary oraz wygodne uchwyty (pasek na rękę, uchwyt pistoletowy, pas na ramię)

•

Hybrydowe stanowisko all-in-one: mobilne lub stacjonarne stanowisko sprzedażowe

•

Szerokie możliwości rozbudowy o stację dokującą z portami czy stację ładującą

•

Szybki wydruk faktur, bonów, rachunków wstępnych czy kuponów dzięki wbudowanej drukarce termicznej

•

Urządzenie dedykowane do funkcji kas rejestrujących mających postać oprogramowania

www.posiflex.com.pl

Uchwyt pistoletowy
z wbudowanym czytnikiem kodów
oraz dodatkową baterią

Uchwyt na rękę

Specyﬁkacja

MT-5208A

Procesor

Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 do 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 do 1.4GHz

Pamięć (RAM)

2GB (opcja 4GB)

Pamięć masowa (Dysk)

16GB eMMC (opcja 32GB) + microSD slot

Komunikacja

WiFi 802.11a/b/g/n/ac (dual band 2.4 GHz/5 GHz) + BT (opcja 4G/LTE)

Kamera

5MP AF tylny aparat

Audio (głośnik | mikrofon)

Tak | Tak

Czujnik

Światła oraz "G"

Bateria

3.7 V/4800 mAh, 17.76 Wh

System

Android 9.0

Standardowa gwarancja

12 miesięcy (baterie 6 miesięcy)

Pas na ramię
z drugą wymienną
baterią

Wbudowana drukarka pozwala na
współpracę z oprogramowaniem fiskalnym

Ekran
LCD

8" TFT LCD, rozdzielczość 1280 x 800

Panel dotykowy

Szklany pojemnościowy P-CAP mul�-touch

Jasność

350 nits; podświetlanie LED

Połączenia
Przyciski

Power (włącznik)

Porty

Micro-SD, micro-SIM, Power Jack, micro-USB

Praca 24/7 dzięki podłączeniu drugiej
baterii, stacji dokującej lub ładującej

Parametry ﬁzyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)

212 x 16,8 x 157

Waga (g)

550

Stacja dokująca
Wbudowana drukarka

Termiczna Wiﬁ (200 mm/sec); papier 3”- 80 mm

LAN

10/100/1000Mb

Liczba portów USB

3 x USB 2.0

Port szeregowy

2 x DB9

Port CR

1

Ładowanie tabletu

Tak

Stacja dokująca ładująca baterię
w uchwycie oraz w tablecie

Środowisko
Praca

0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH

Przechowywanie

-20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH

Opcje
4G/LTE

Tak (opcja)

TA-220/300

Czytnik kart magnetycznych z możliwością wykorzystania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych

Uchwyt pistoletowy PG-201E

Uchwyt z drugą baterią RB-3000 (5000 mAh) oraz możliwością dodania czytnika kodów 2D

Czytnik kodów kreskowych 1D / 2D

Wymaga uchwytu pistoletowego PG-200

TA-500

Wymienna druga bateria 5000mAh oraz pas na ramię

CS-100

Ładowarka do 4 wymiennych baterii BB-3000 z TA-500 oraz uchwytu pistoletowego

CS-200

Ładowarka do 4 tabletów

MC-408

Osłona na ekran (etui)

CS-210

Stacja ładująca tablet pełniąca rolę bazy/podstawy

CS-220

Stacja ładująca tablet pełniąca rolę bazy/podstawy z portami (2 x USB; 1 x LAN)

DS-220/DS-320

Stacja dokująca z ładowaniem baterii i portami

Stojak do ładowania CS-200
ładujący 4 urządenia jednocześnie

Certyfikaty
Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC.
Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
*Usługi Google Play nie są wspierane na tym urządzeniu.
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Stacja dokująca
z wbudowaną drukarką WIFI

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca:

Mobilny terminal MT-5210A
Duży! Wygodny! Czytelny!
MT-5210A to mobilny punkt sprzedaży, który sprawdzi się w każdej branży. Tablet jest wyposażony w czytelny
ekran 10.1” i występuje z różnymi uchwytami (pasek na rękę, uchwyt pistoletowy, pas na ramię). Liczne dodatki
dodają praktyczności urządzeniu i zmieniają zwykły tablet w pełnoprawne stacjonarne stanowisko sprzedaży.
Urządzenie ma wiele opcji rozbudowy: skaner kodów, druga bateria, stacja dokująca z wbudowaną drukarką, dlatego może być wykorzystane w różnych obszarach - od mobilnego tabletu do obsługi klienta lub inwentaryzacji po
kompletne stanowisko sprzedażowe m.in. w sieci sklepów detalicznych.

Najważniejsze cechy terminala MT-5210A:
•

Solidna konstrukcja z dodatkowymi zabezpieczeniami na rogach zapewnia trwałość urządzenia

•

Optymalne rozmiary oraz wygodne uchwyty pomagają w pracy mobilnej

•

Hybrydowe stanowisko all-in-one: mobilne lub stacjonarne stanowisko sprzedażowe

•

Szerokie możliwości rozbudowy o stację dokującą z portami czy stację ładującą

•

Sprawny wydruk faktur, bonów i rachunków dzięki wbudowanej drukarce termicznej

•

Możliwość dostosowania do funkcji kas rejestrujących mających postać oprogramowania
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Uchwyt pistoletowy
z wbudowanym czytnikiem kodów
oraz dodatkową baterią

Uchwyt na rękę

Specyﬁkacja

MT-5208A

Procesor

Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 do 1.8 GHz + Quad-core Cortex A53 do 1.4 GHz

Pamięć (RAM)

2GB (opcja 4GB)

Pamięć masowa (Dysk)

16GB eMMC (opcja 32GB) + microSD slot

Komunikacja

WiFi 802.11a/b/g/n/ac (dual band 2.4 GHz/5 GHz) + BT (opcja 4G/LTE)

Kamera

5MP AF tylny aparat

Audio (głośnik | mikrofon)

Tak | Tak

Czujnik

Światła oraz "G"

Bateria

3.7 V/4800 mAh, 17.76 Wh

System

Android 9.0

Standardowa gwarancja

12 miesięcy (baterie 6 miesięcy)

Pas na ramię
z drugą wymienną
baterią

Ekran
LCD

10.1" TFT LCD, rozdzielczość 1280 x 800

Panel dotykowy

Szklany pojemnościowy P-CAP mul�-touch

Jasność

400 nits; podświetlanie LED

Wbudowana drukarka pozwala na
współpracę z oprogramowaniem fiskalnym

Połączenia
Przyciski

Power (włącznik)

Porty

Micro-SD, micro-SIM, Power Jack, micro-USB

Parametry ﬁzyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)

260,7 x 16,8 x 175

Waga (g)

980

Stacja dokująca
Wbudowana drukarka

Termiczna Wiﬁ (200 mm/sec); papier 3”- 80 mm

LAN

10/100/1000Mb

Liczba portów USB

3 x USB 2.0

Port szeregowy

2 x DB9

Port CR

1

Ładowanie tabletu

Tak

Praca 24/7 dzięki podłączeniu drugiej
baterii, stacji dokującej lub ładującej

Środowisko
Praca

0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH

Przechowywanie

-20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH

Opcje
4G/LTE

Tak (opcja)

TA-220/300

Czytnik kart magnetycznych z możliwością wykorzystania modułu czytnika linii papilarnych

Uchwyt pistoletowy PG-201E

Uchwyt z drugą baterią RB-3000 (5000 mAh) oraz możliwością dodania czytnika kodów 2D

Czytnik kodów kreskowych 1D / 2D

Wymaga uchwytu pistoletowego PG-200

TA-500

Wymienna druga bateria 5000mAh oraz pas na ramię

CS-100

Ładowarka do 4 wymiennych baterii BB-3000 z TA-500 oraz uchwytu pistoletowego

CS-210

Stacja ładująca tablet pełniąca rolę bazy/podstawy

CS-220

Stacja ładująca tablet pełniąca rolę bazy/podstawy z portami (2 x USB; 1 x LAN)

DS-220/DS-320

Stacja dokująca z ładowaniem baterii i portami

Stacja dokująca
z wbudowaną drukarką WIFI
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