
HONEYWELL EDA50 
ADATGYŰJTŐ - KEDVEZŐ ÁR, 
NAGY TUDÁS

A SCANPAL EDA50 KIVÉTELES 
FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNYT NYÚJT, 
AMELY VALÓS IDEJŰ JELENLÉTET 
BIZTOSÍT AZ ÜZLETI SZEMPONTBÓL 
KRITIKUS INFORMÁCIÓKHOZ. A 
KISKERESKEDELMI POZÍCIÓBAN 
DOLGOZÓ MUNKAVÁLLALÓK 
KÉPESEK LESZNEK ELÉRNI, 
VALAMINT VALÓS IDEJŰ ÜZLETI 
INFORMÁCIÓKAT GYŰJTENI ÉS 
ELKÜLDENI. A HONEYWELL MOBIL 
ADATGYŰJTŐ EGYBEN HATÉKONY 
KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK 
SZÁMÁRA IS.
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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.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

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-eda50-adatgyujto-bp11)
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HONEYWELL EDA50 ADATGYŰJTŐ - KEDVEZŐ ÁR, 
NAGY TUDÁS

A ScanPal EDA50 kivételes felhasználói élményt nyújt, amely valós idejű jelenlétet biztosít az üzleti szempontból 
kritikus információkhoz. A kiskereskedelmi pozícióban dolgozó munkavállalók képesek lesznek elérni, valamint valós 
idejű üzleti információkat gyűjteni és elküldeni. 

A Honeywell mobil adatgyűjtő egyben hatékony kommunikációs eszköz az egészségügyi szakemberek számára is. Új 
képessége, hogy támogatja a Voice over Internet Protocol telefonhívásokat a kórházak vezeték nélküli hálózatain, így 
költségeket takaríthat meg például a mobil szerződéseken. 

A ScanPal EDA50 egy ergonómikus, könnyen használható, modern érintőképernyős kialakítással rendelkező, a 
legújabb mobiltechnológiákkal felvértezett eszköz. Ez a mobil adatgyűjtő úgy van megtervezve, hogy ellenálljon a nagy 
igénybevételnek, és a felhasználók - a nagy kapacitású akkumulátornak köszönhetően - teljes akkumulátor-élettartamra 
számíthatnak.
Jellemzők és előnyök:

- Erőteljes platform: Az iparág vezető Qualcomm Snapdragon 410 processzora 1,2 GHz-es négymagos processzorral 
gyors hozzáférést biztosít az üzleti kritikus alkalmazásokhoz. 
- Nagyméretű érintőképernyős kijelző: Nagy, 5 in (12,7) Corning Gorilla kapacitív érintőképernyő jól olvasható mind 
beltérben, mind szabadban, és nedves kézzel is használható. 
- Könnyű, ergonomikus kialakítás: Könnyű kialakítás, amely a felhasználó számára biztosítja a tartósság, kényelem és 
hordozhatóság tökéletes kombinációját. Kicsi ahhoz, hogy kényelmesen elférjen a zsebében. 
- IP védelem: IP54, ellenáll az 1,2 méterről történő leejtésnek is.
- Hosszú akkumulátor élettartam: A kis akkumulátoros technológia révén a ScanPal EDA50 készülék teljes átváltással 
és azon túl is képes energiát szolgáltatni. 
- Több eszköz csatlakoztathatósága: A ScanPal EDA50 eszközök egyszerűen csatlakoztathatók több eszközhöz, így 
több felhasználási eset és alkalmazás támogatható. 
- VoIP támogatás: A ScanPal EDA50 készülék támogatja a Voice over Internet Protocol protokollt vezeték nélküli 
hálózaton keresztül. 

Felmerülő kérdésekkel vagy árajánlattal kapcsolatban keressen minket bizalommal!
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