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Rhino™

AMACA YÖNELİK
Rhino™ sevkiyat, stoklama, toplama ve mal kabul gibi 
uygulamalarda hata oranını en aza indirecek şekilde depo 
yönetimi için özel geliştirilerek verimliliği en üst seviyeye 
çıkarır. Barkod okuyucu ile de yer doğrulamaları ve hızlı veri 
girişi sağlanır.

DAYANIKLI
Rhino™ araca monte bilgisayarlar endüstri dayanıklılık 
standardını belirliyor. Dökme Alüminyum iP65 yalıtımlı kasa 
en kurudan en ıslak ortamlara kadar güvenli kullanım sağlar. 
herhangi bir özel kablo, kasa ya da koruma gerektirmediği 
için kolayca monte edilebilir. Dondurucu soğukta yapılan 
uygulamar için özel hazırlanmış model de bulunmaktadır.

ÇOK YÖNLÜ
10V-60V yalıtılmış güç kaynağı, entegre güç kaybı detektörü 
ve veri kaybını önlemek için back up bataryası ile donatılmış 
olması, harici bir ön-regülatöre ihtiyaç duymaması maliyeti 
indirmekle birlikte çok kolay bir montaj olanağı sağlar. Rhino™ 
farklı montaj ve yer sınırlamalarına rağmen kolaylıkla monte 
edilir. Montaj seçenekleri, Araca Monte Bilgisayar ve ABCD 
veya QWERTY klavyeleri içerir. Birçok farklı ekran klavye düzeni 
ve dil seçeneği Rhino™ ‘yu en imkansız yer olanaklarında ve 
global kuruluşlara adaptasyonu kolaylaştırır.

STANDART
Rhino™, Windows CE 6.0 R3 işletim sistemi ve X Scale işlemci 
ile var olan Mobil uygulama yatırımlarınızdan daha fazla fayda 
elde etmenizi sağlar.Datalogic uygulamaları ve Wavelink ile 
güçlendirilmiş Rhino™, kolay kurulum, yönetim ve bakım ile 
yatırım getirinizi maksimum seviyeye çıkarır.

UYGULAMALAR 
•	 Depo Yönetimi:
•	 Envanter
•	 Toplama
•	 Sevkiyat/Mal kabul
•	 Stoklama
•	 Çapraz sevkiyat

•	 Soğuk hava depoları ve zorlu dış ortamlar
•	 Üretim alanları

ÖZELLİKLER 
•	 Microsoft Windows Embedded CE 6.0 R3 

işletim sistemi
•	 Yüksek görünürlüğe sahip geniş ve renkli 

ekran
•	 Entegre parlamayan dokunmatik ekran
•	 WLAn: iEEE 802.11 b/g, CCX v4
•	 iP65 endüstriyel sızdırmazlık
•	 Geniş çalışma ısı aralığı -30°C to 60°C 
•	 Kablolu ve kablosuz barkod okuyucu 

desteği
•	 harici ABCD, QWERTY ve ekran klavyesi 

seçenekleri
•	 Wavelink Powered™ Ön lisanslı ve yüklü 

Wavelink® Avalanche™ ve Terminal 
Emülasyon



Rhino™
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
BOYUT 10.7” x 9.2” x 2.0” (2.6” konnektörler ile)
 27.3 cm x 23.4 cm x 5.2 cm (6.6 cm konnektörler ile)
AĞIRLIK 2.5 Kg (5.5 lbs) montaj aparatı hariç
EKRAN Active Matrix Renkli TFT 10.4” LCD,  640 x 480 piksel 

çözünürlük, 400/430 cd/m2, 300:1 kontrast oranı, 
arka aydınlatmalı, parlamayı engelleyen ve dayanıklı 
dokunmatik panel

TUŞ TAKIMI Power on/off tuşu ve Power ışığı
 Up ve Down tuşları ile arka aydınlatma ve ses ayarı kontrolü
ÇALIŞMA ISISI -10º to +50ºC (14º to 122ºF), 0°C (32°F)’ ye kadar soğukta 

açılış yapabilir
 -30ºC’dan  +60ºC’a (-22º - 140ºF) genişletilmiş ısı model, 

-20°C (-4°F) ye kadar soğukta açılış yapabilir
SAKLAMA ISISI -30º / +70ºC (-22º / 158ºF)
ŞOK/TİTRŞİM MiL-STD 810F
SIZDIRMAZLIK SEVİYESİ Su ve toza karşı iP65 direnç

SİSTEM
İŞLETİM SİSTEMİ Microsoft Windows Embedded CE 6.0 R3
MİKRO İŞLEMCİ Marvell® XScale PXA270 @ 520 Mhz
SİSTEM RAM 128 MB
SİSTEM ROM 128 MB
GENİŞLEME YUVASI 1 x Compact Flash Type i/ii (802.11 wlan monte ise mevcut 

değildir)
 1 x SD hD bellek / io
SES ARAYÜZÜ 2 x dahili hoparlör, 90 db üzerinde destekler,
 Ses ön panelden ayarlanabilir
GÜÇ KAYNAĞI 10V-60VDC dahili, tamamen yalıtılmış güç kaynağı 
 Veri kaybının önlenmesi ve saat ayarlarının yedeklenmesi 

için dahili back up bataryası 

 İLETİŞİM
ARAYÜZLER 2 x RS232 seri port (DB9), (5V veya 12V, maksimum 1 

amp)’e kadar seçenekli  
 harici barkod okuyucuya enerji sağlamak için. 
 2 x USB hoST port
 USB port üzerinden harici klavye/mouse  
 opsiyonel Ethernet Port 10/100 Mb
WPAN Bluetooth v.2.0 aparat, Datalogic PowerScan sertifikalı
WLAN iEEE 802.11b/g CF Kart 
 WiFi ve Cisco CCXv4 sertifikalı
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•	 Powerscan 8000 kablolu ve kablosuz  
(Cradle ve Bluetooth® ile) •	 Montaj aksesuarları •	 harici klavyeler (ABCD ve QWERTY)

YAZILIM
GELİŞTİRME Windows CE SDK™

KONFİGÜRASYON VE BAKIM Wavelink Avalanche®
 Datalogic Desktop Utility
 Datalogic Configuration Utility

TERMİNAL EMÜLASYONU Wavelink Terminal Emulation™
 Wavelink TermProxy
 Wavelink® industrial Browser

UYGULAMALAR Wavelink® Remote Control

TEKnİK ÖZELLİKLER

AKSESUARLAR


