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Toz, kir ve yağmurdan asla korkmayın. Latitude Engebeli ürünler, önemli 
verilerinizi korumak için elemanlardan yalıtılmıştır. Tüm potansiyel giriş 

noktalarında sıkıştırma contası, tamamen sağlam dizüstü bilgisayarların 
 ve tabletlerin tozdan ve sudan IP-65 koruma sağlar.
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Technopc Endüstriyel Otomasyon Serisi PC’ler; zorlu ortamlar ve yüksek 
kararlılık için üretilmiştir. Küçük ve kompakt yapısı, çoklu Giriş /Çıkış ara 
yüzleri, ihtiyaca uygun kullanılabilen işlemci seçenekleri, kolay erişilebilir 
portları, esnek genişleme ve montaj olanakları ile farklı ortam ve 
uygulamalar için son derece uygundurlar.
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Yeni Nesil Intel i5 işlemcisi, 16GB Ram, 1TB SSD ile yüksek performans sunar. IP65 ve 
MIL-STD-810G standartları ile darbe, titreşim, toz ve suya karşı yüksek koruma sağlar. 4G LTE 
ve A-GPS bağlantıları ile kesintisiz iletişim ve yüksek hassasiyetli konum, güç optimizasyonlu 
batarya sistemi ile uzun süreli  mobil çalışma sağlar.
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Rugged Tablet Serisi
Ultrapad Rugged Intel i5, Intel Celeron, Intel Atom, MTK, Snapdragon işlemci 
seçenekleri ve MIL-STD-810G’ye uygun standartları ile bir tabletten daha fazlasını 
sunar. Hassas dokunma teknolojisi, yüksek kararlılıklı GPS ve 4G LTE bağlantısı suya, 
toza ve darbeye karşı dayanıklı yapısı, yüksek performanslı bataryası ile uzun süren 
mobilite sağlar. İsteğe bağlı Yerli özel tasarım seçenekleri ile  Ultrapad Rugged 
beklenenlerden daha fazlasını sunmaktadır.

Yüksek performanslı işlemci, Entegre 2D barkod okuyucu, 4G LTE bağlantı hızı, 
IP65 ve Drop 3 Sertifikaları ile tüm zorlu çevre koşullarına kolayca adapte olun.
IP67 seviyesindeki suya ve toza ve 1.2 metre den düşmeye karşı dayanıklılık 
standardıyla her türlü zorlu koşulda Ultrapad El Terminallerine güvenebilirsiniz.

Kargo güvenliği ve zamanında teslimat, lojistik endüstrisi için hayati öneme 
sahiptir. Filo yöneticisi, filo aracı, kargo ve sürücüyü gerçek zamanlı olarak 
izlemek ve yönetmek için tüm bilgilere ihtiyaç duyar. Technopc Endüstriyel PC ler; 
izleme ve yönetme dışında servis esnekliğinizi arttırmanıza ve filo verimliliğini 
optimize etmenize yardımcı olur.

Technopc Endüstriyel PC ler yüksek performanslı yeni nesil anakart, 
yüksek parlaklıklı 7” den 19“ e kadar dokunmatik ekran seçenekleri ile 
özel olarak üretilmiştir. Ön panel suya ve toza karşı dayanıklı, darbelere 
karşı yüksek dayanıklı ekran ve bakım kolaylığı sunan özellikleri ile tüm 
zorlu koşullarda yüksek performansla çalışma kolaylığı sunar.

Technopc Firewall Serisi ile  verilerinizi, kullanıcılarınızı ve ağızınızı içerden ve 
dışardan gelen tüm tehditlere karşı koruyan, yüksek performanslı ağ çözümleri 
sunar. Uçtan uca güvenlik altyapısı sağlayan yüksek donanımlı ürünümüz kolay 
yönetilebilirliği sayesinde iş süreçlerinizi kısaltır ve kolaylaştırır.

Technopc Endüstriyel Otomasyon Serisi PC’ler; zorlu ortamlar ve yüksek kararlılık için 
üretilmiştir.Küçük ve kompakt yapısı, çoklu Giriş /Çıkış ara yüzleri, ihtiyaca uygun 
kullanılabilen işlemci seçenekleri, kolay erişilebilir portları, esnek genişleme ve montaj 
olanakları ile farklı ortam ve uygulamalar için son derece uygundurlar.

Technopc NVR Serisi; Yüksek Güvenlikli Kayıt Sistemleri Çapraz dosya paylaşımı, 
Merkezi yedekleme, Otomatik Backup, Yönetimi kolay veri depolama, Veri şifreleme, 
Yedekleme servisi, 3. Parti sistem eklentileri ile tam uyumludur.
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