Popis produktu  Kapesní počítač

Pocket LOOX 700 Series
Mobilní kancelář do kapsy
Pocket LOOX 700 je nejnovější kapesní počítač společnosti Fujitsu Siemens Computers.
Velmi malé a stylové pouzdro ukrývá nejnovější funkce a výkonnou technologii Intel.
Špičkové funkce, jako je integrovaný fotoaparát1) a brilantní displej s rozlišením VGA1), činí z
produktu Pocket LOOX 700 ideální vybavení pro profesionální i osobní mobilní účely:
evidence schůzek, správa kontaktů, odesílání a příjímání e-mailů a propojení s kancelářskými
daty na cestách.
Pocket LOOX 700 je navržen jako otevřená platforma pro mobilní řešení. Díky flexibilnímu
konceptu připojitelnosti je možné implementovat mobilní aplikace, jako např. přístup k datům
serveru SAP, zabezpečené sítě VPN nebo mobilní řešení založená na tenkých klientech.
Společnost Fujitsu Siemens Computers nabízí podporu při nalezení vhodného mobilního
řešení pro vás a vaše podnikání.

Mobilita

Stylová špičková konstrukce k použití
v kanceláři i v terénu.

Díky malým rozměrům se vejde do každé
kapsy.

Bezdrátové datové přenosy s využitím
technologií Bluetooth2) a WLAN bez ohledu
na to, kde se právě nacházíte.

Velká rozšiřitelnost díky integrovaným
slotům pro karty SD/MMC a CF, které
poskytují další mobilní funkce.

Velké množství příslušenství, např.
navigační sada GPS, GSM/GPRS,
paměťové karty CF nebo SD či baterie.

Správce připojení CONNECTMOBILITYE2C pro snadné připojení.
Spolehlivost

Mechanická a funkční stabilita.

Dlouhá výdrž baterií.
Lze snadno rozšířit přídavnými bateriemi
se snadnou výměnou a bezpečným
uchováním dat.

Široký výběr různorodých softwarových
aplikací pomocí přiloženého kupónu na
software.

www.fujitsu-siemens.cz

Zabezpečení

Automatická ochrana heslem při vypnutí
(závisí na nastavení operačního systému).

Paměť Flash ROM (LOOXstore) zajišťuje
úschovu dat v případě úplného resetu.

Volitelná řešení VPN pro zabezpečené
přenosy dat.
Ergonomie

Kvalitní zobrazení špičkového transflexního
dotykového barevného displeje TFT
v kanceláři i v terénu.

Brilantní displej VGA nebo QVGA (v
závislosti na modelu) zajišťuje špičkové
zobrazení.

Integrovaný fotoaparát u modelu Pocket
LOOX 720 pohotově zachytí vše, co se
okolo vás děje.

Vylepšené ovládání jednou rukou díky
technologii Fujitsu Siemens Computers
SpeedMenu.

Rychlý přístup k oblíbeným aplikacím
pomocí programovatelných tlačítek.

1) Pouze u modelu Pocket LOOX 720.
2) ActiveSync a konkrétní profily jsou závislé na hardwarových možnostech zařízení Bluetooth od jiných výrobců.
Chcete-li zajistit kompatibilitu, ověřte si dostupnost profilu na vzdáleném zařízení. K zajištění maximální
kompatibility zařízení doporučujeme adaptér Bluetooth od společnosti Fujitsu Siemens Computers.
S26391-F2461-L200).
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Systém
Procesor

Pocket LOOX 710
Intel® PXA272 se 64 MB integrované paměti
flash a frekvencí 416 MHz
Operační paměť: 64 MB
Paměť Flash:
64 MB (28 MB
použitelných pro LOOXstore)

Pocket LOOX 720
Intel® PXA272 se 64 MB integrované paměti
flash a frekvencí 520 MHz
Operační paměť: 128 MB
Paměť Flash:
64 MB (28 MB
použitelných pro LOOXstore)

Displej

3,5 "
QVGA 320 x 240 pixelů
transflexní dotykový TFT,
65 536 barev, podsvětlení LED

Fotoaparát

-

3,6 "
VGA 640 x 480 pixelů
transflexní dotykový TFT,
65 536 barev, podsvětlení LED
1,3 Megapixelu, integrované snímání obrazu a
videa, integrovaný blesk

Rozměry (VxŠxH)

122 x 72 x 16,1 mm

122 x 72 x 15,2 mm

Hmotnost

Přibližně 180 gramů

Přibližně 170 gramů

Paměť

Rozhraní
1x vestavěný mikrofon
1x reproduktor, 1x přijímač hovorů VoIP
1x sluchátka (3,5 mm)
1x IrDA (spotřebitelské infračervené)
USB přes synch. kabel (režimy 1.1 klient i hostitel)
Sériové (RS232) přes synchronizační kabel (DSR/DTR
podporováno)
Modul Bluetooth
1.2, Třída výkonu 2
Profily*
BNEP, DUN-DT, FT-Client,
GAP, File Transfer, Object
Push, OPP Client, Point to
Multipoint (PAN), FT-Server,
LAN-DT, Point to Point (LAP),
OPP Server, PAN-User, SDAP,
SDP, SerialDevA, SerialDevB
Modul pro bezdrátovou síť LAN (Wireless LAN)
Dodavatel
TI
Typ
1100
Specifikace
IEEE802.11b (Wi-Fi)
Rozšiřující sloty
Karty SD I/O, MMC
Slot Compact Flash typ II
Baterie
Vyměnitelná baterie, Lithium Ion, dobíjecí
Hlavní baterie
kapacita 1640 mAh
Záložní baterie
max. čas k výměně baterie 30 min
Napájecí zdroj
Jmenovité napětí
110–240 V
Napájecí kabel
se zástrčkou pro země EU,
pro Velkou Británii
lze dokoupit,
standardně pro verze
prodávané ve Velké Británii.
Provozní doba
Úsporný režim (úplně nabité)
350 h
Při práci (v závislosti na používání) 12 h
Dovoz a používání bezdrátových technologií
Podléhá směrnicím příslušné země
Ovládací prvky
Třísměrné kolečko JogDial (nahoru, dolů, enter)
Tlačítko Fujitsu Siemens Computers SpeedMenu
Čtyři programovatelná aplikační tlačítka
Tlačítko záznamu zvuku
Pětisměrné navigační tlačítko

Operační systém
Microsoft Windows MobileTM 2003 for Pocket PC Second
Edition s plnou českou lokalizací
Aplikace
Fujitsu Siemens Computers SpeedMenu
Fujitsu Siemens Computers Key lock
Fujitsu Siemens Computers Backup
Fujitsu Siemens Computers CONNECTMOBILITY-E2C
Fujitsu Siemens Computers Panning
Pocket Outlook, Pocket Word, Pocket Excel, Kalkulátor
MSN® Messenger
Pocket Internet Explorer
Windows Media® Player 9 for Pocket PC
Pictures
Klient terminálových služeb
Jawbreaker™
Záznam hlasu
Změna režimu orientace displeje Na výšku / Na šířku
Microsoft Active Sync 3.7.1
podporuje Microsoft Outlook 98, 2000, 2002, 2003, XP.
Softwarový kupón ke stažení softwaru s předplaceným
licenčním poplatkem
Standardní součásti výrobku
Kapesní počítač
Dokovací stanice USB
Transportní brašna
Synchronizační kabel USB klient/hostitel
Napájecí adaptér s kabelem (podle země prodeje)
Disk CD „Microsoft Companion“
Tištěná příručka Getting Started
Brožura s bezpečnostními pokyny a zárukou
Příručka Easy Guide na disku CD
Záruční příručka (CD)
Softwarový kupón
Doplňky a příslušenství
Karty SD/MM a CF
Hlavní baterie
Navigační sada GPS
Kožená pouzdra
Dokovací stanice USB
Sada obsahující pero stylus a kryt slotu SD
Napájecí adaptér, adaptér do auta
Kabel USB k synchronizaci dat
Další software je k dispozici na stránkách
http://www.PocketLoox-Choice.com a
http://www.PocketLoox-Choice.de

* ActiveSync a konkrétní profily jsou závislé na hardwarových možnostech zařízení Bluetooth od jiných výrobců. Chcete-li zajistit
kompatibilitu, ověřte si dostupnost profilu na vzdáleném zařízení. K zajištění maximální kompatibility zařízení doporučujeme adaptér
Bluetooth od společnosti Fujitsu Siemens Computers. S26391-F2461-L200)
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Všechna práva, včetně práv uznaných patentovým úřadem na jednotlivé
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může být porušením práv vlastníků těchto ochranných známek.
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