VOICE CLIENT

Voxter ® Elite Edition
En ny dimension för
mobila röststyrda datorer.

Optimerad för
användning
Lydia®

Den pålitliga
partnern för mobil
röstinmatning.
Voxter® Elite Edition sätter nya mått för mobila
röststyrda datorer. Den är både mindre och robustare
och erbjuder högre prestanda än den första
generationens mobila röststyrda datorer. Detta gör den
till en perfekt ledsagare för alla röststyrda processer
inom logistik, produktion och service.
Voxter® Elite Edition övertygar inte enbart med sina små
mått och sin höga bärkomfort. Tack vare det robusta
höljet garanterar den även att alla röstkommandon
registreras snabbt och säkert inom nästan alla
arbetsomgivningar, till och med under extrema villkor.
Även när det gäller användarvänlighet är Voxter® Elite
Edition en unik produkt. Bortsett från inkoppling och
frånkoppling kan apparaten styras bekvämt med olika
röstkommandon.

Produktprofil
Mått /vikt:
ca 102 mm x 67 mm x 46 mm
ca 255 g inkl. bältesclip och laddningsbart batteri
WLAN:
enl. IEEE 802.11a/b/g
Bluetooth:
V2.1 + EDR
Radiosäkerhet:
Säkerhetsstandard WPA, WPA PSK, WPA2, WPA2 PSK, TKIP,
AES, IEEE 802.1x authentification, TLS, PEAP
Operativsystem:
Windows CE 6.0
Processor:
Marvell XScale prozessor PXA 166 (800 Mhz)
Minne:
256MB RAM, 512MB Flash, 1GB Micro SD-Card Industrial
Drifttemperatur:
-30°C till +50°C
Laddningsbart batteri:
Batteri för snabbyte, 5 200 mAh Li-Ion
Drifttid:
max. 14 timmar, dygnet runt / 7 dagars drift möjlig
Kapslingsklass:
IP67
Ljusindikeringar:
3 st tvåfärgade lysdioder för statusindikering
Audio:
optimerad för mobil röstinmatning,
topTALK-teknologi, 9-polig stickanslutning med
Push-Pull-spärr och säkerhets-dragkoppling
Övrigt:
Lägessensor för optimal energistyrning

Mindre än alla andra
Högre prestanda än någonsin hittills
Robustare än de stora

Klarar fall även utan krockkudde
Tål att doppas i grunda vatten

Klarar av arktiska temperaturer

Mindre, snabbare, bättre. Och givetvis „Made in Germany“.
Bekväm att bära
Voxter® Elite Edition kan du bära bekvämt
i bältet. Apparaten är så liten och lätt att
du knappt märker av den. Tack vare den
kompakta designen och det robusta höljet
är den mycket lämplig för alla krav som
ställs i en krävande arbetsomgivning.
Damm, smuts, fukt, frost och värme är
inga problem för Voxter® Elite Edition.
Apparaten klarar till och med ett fall mot ett
betonggolv.

Extremt robust in i minsta detalj
Voxter® övertygar in i minsta detalj med
sina prestandastarka och särskilt tåliga
komponenter som lever upp till de
höga kraven som ställs i en krävande
arbetsomgivning. Särskilt stickkontakten
vid headsetet är ständigt utsatt för
belastning. Sett från denna aspekt är
Voxter® utrustad med en industrikompatibel
9-polig stickkontakt med Push-Pull-spärr.
Med denna spärr kan stickkontakten
anslutas och lossas snabbt, samtidigt
som en stabil anslutning till headsetet
fortfarande kan garanteras. Denna används
bl a inom hälso- och sjukvården, av
polismyndigheter samt av militären.

Batteriets drifttid uppgår till max.
14 timmar
Voxter® är utrustad med prestandastarka
utbytbara batterier som räcker till upp till 14
timmars drift. Därmed kan apparaten utan
vidare användas inom flerskiftsdrift dygnet
runt, 7 dagar i veckan.

Intuitiv röststyrning

Nyhet:

Voxter® Elite Edition har utvecklats speciellt
för mobil röstinmatning. Därmed är det ett
naturligt steg att även styra apparaten med
rösten.
Bortsett från inkoppling och frånkoppling
har alla servicekommandon redan
integrerats i språkprogramsviten Lydia®.
Efter den röststyrda inloggningen kan alla
servicefunktioner inom en applikation, t
ex volym- och hastighetsreglering eller
stumkoppling av mikrofonen, styras med
röstkommandon. Voxter® Elite Edition
kan därmed användas intuitivt utan att
användaren ens behöver hålla apparaten
i handen. Detta är en avgörande fördel
särskilt i fryshus eller vid arbetsuppgifter
som utförs med handskar.

Lägessensor för optimal
energistyrning

Bluetooth
Med hjälp av Bluetooth-teknologi kan fler
apparater, t ex Voxter® Scan Elite Edition,
Voxter® RFID eller Bluetooth-headset
Lydia® BlueMaster integreras vid behov.

Rent-a-Voxter®
Det är även möjligt att hyra en
Voxter®, t ex inför en kommande
högsäsong. Vi står gärna till tjänst
med detaljerad information.

VOICE CLIENT
Voxter® Elite Edition och tillbehör
®

®

Voxter Elite Edition charger, basic
for 1 mobile device and 1 battery

Voxter Elite Edition voice
client, incl. Bluetooth module,
rechargeable battery (5.200 mAh)

1-04-001-036

1-01-001-034
®

Voxter Elite Edition charger,
extended for 4 mobile devices
and 4 batteries

Voxter® Elite Edition additional
rechargeable battery (5.200 mAh)
1-01-001-031

1-04-001-037

Belt, Nylon, 40 mm
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