
A HONEYWELL DOLPHIN CN80: 
MINDKÉT VILÁG LEGJOBBJA

SZÁMOS LOGISZTIKAI, RAKTÁRI ÉS 
EGYÉB ALKALMAZÁSI SZERVEZETET 
ELÉRT A MOBILITÁS, MELY 
ÁTMENETNEK ÉPPEN A KÖZEPÉN 
TARTUNK. A 
BILLENTYŰZETKÖZPONTÚ 
MOBILKÉSZÜLÉKRŐL EGYRE INKÁBB 
TELJES ÉRINTŐKÉPERNYŐS 
ESZKÖZRE KEZDENEK ÁTTÉRNI A 
VÁLLALATOK. A PROBLÉMA, HOGY A 
BILLENTYŰK TOVÁBBRA IS 
ELENGEDHETETLENEK SOK 
SZERVEZET ADATGYŰJTÉSÉHEZ.
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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.
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Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
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Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/honeywell-dolphin-cn80-bp34)
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A HONEYWELL DOLPHIN CN80: MINDKÉT VILÁG 
LEGJOBBJA

Számos logisztikai, raktári és egyéb alkalmazási szervezetet elért a Mobilitás, mely átmenetnek éppen a közepén 
tartunk. A billentyűzetközpontú mobilkészülékről egyre inkább teljes érintőképernyős eszközre kezdenek áttérni a 
vállalatok. A probléma, hogy a billentyűk továbbra is elengedhetetlenek sok szervezet adatgyűjtéséhez. 

Szerencsére az ultravékony Dolphin CN80 segíthet áthidalni ezt a szakadékot. A nagy, 4,2 hüvelykes élénk színű 
érintőképernyővel és a numerikus vagy QWERTY billentyűzetek közötti választással a felhasználók kiválaszthatják a 
legjobb beviteli módot mindennapi környezetük számára. A felhasználók ugyanakkor már tudják, hogy hogyan 
használják az érintőképernyőt az érintésközpontú alkalmazások számára a jövőben. 

A Honeywell Dolphin CN80 gyors adatfeldolgozást, 1D / 2D szkennelést, fejlett hálózati csatlakozást és az akkumulátor 
élettartama kétszer olyan hosszú, mint az előző generációké. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 
kapcsolódjanak egymáshoz és termelékenyek legyenek több egymást követő műszakban. A billentyűzet és az 
érintőképernyő hibridje lehetővé teszi a felhasználóknak, akik kesztyűt vagy olyan felhasználókat viselnek, akik 
hozzászoktak ahhoz, hogy bizonyos módon dolgozhassanak a napi rendszeresen használt eszközökkel.
Honeywell CN80 tulajdonságok és előnyök:

Mobilitás Edge hardver és szoftver platform: A közös hardver- és szoftverplatform növeli a működési 
hatékonyságot és csökkenti a TCO-t. Telepítse ugyanazokat az alkalmazásokat több termékre a vállalaton belül.
Továbbra is kompatibilis, jövőre támaszkodó: négy Androd generáció támogatása - N-től Q-ig. A Windows alapú 
operációs rendszereket használó ügyfelek migrálhatnak az Androidra anélkül, hogy feláldoznák a 
megbízhatóságot, a teljesítményt vagy a felügyeleti funkciókat.
Páratlan szkennelési teljesítmény: Enhanced 1D / 2D szkennelés / adatgyűjtés 0,15m-től 15,2m-ig terjedő 
olvasási tartományokhoz (6in-50ft) jellemzően a mai raktárakban. Opcionális szkennelési fogantyú a 
rugalmasság érdekében a kéziszámítógép és a pisztolyfogás közötti váltáshoz.
Erős, ergonomikus kialakítás: A Dolphin CN80 a legkeményebb környezetet és a legnehezebb felhasználókat 
ellenállóként tervezték. A Dolphin CN80 minimálisra csökkenti az állásidőt és a rendkívüli élettartamot. Ellenáll 
2,4m (8ft) cseppek és 2,000m (3,3 m) lebeg. IP65 / IP67 értékek por / vízpermet ellen. Hideg tárolási és nem 
tűzveszélyes lehetőségek állnak rendelkezésre.
A hosszú akkumulátor-élettartam meghajtók termelékenysége: a hosszú váltások, a meghosszabbított 
beszélgetési idők és a nehéz GPS-használat nem felel meg a Dolphin CN80-nak. A hosszú akkumulátor 
minimálisra csökkenti a munkafolyamat megszakítását és a hajtás hatékonyságát.
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