Zakformaat tabletcomputer
voor de gezondheidszorg

A105

1D/ 2D streepjescodelezer

Professioneel geïntegreerde
streepjescodescanner

Camera
aan de
voorzijde

Camera aan de
achterkant met flash

multiaanraakscherm

IP54 polycarbonaat
desinfecteerbare coating

5.88”

Programmeerbare sneltoetsen/
volumeregeling

Optionele
Smart Card
houder
Draagriem connectie
voor hals/pols koord
is voorzien
Microfoon
MicroSD™-kaartgleuf
Waarschuwingslampje

Bluetooth®

Aan/uit

Vastleggen, volgen en traceren

Robuust/Infectie controle
IP54 spatbestendig/1 meter valbestendig.
Desinfecteren met alcohol.

Geïntegreerde streepjescodescanner

Kwaliteit en betrouwbare ontwerp

Veilig

Maximaal 6 uur batterijvermogen met optionele
garantiepakketten.

Optionele ondersteuning voor 2-factor verificatie.
tablets@mio.com

A105

1D/ 2D streepjescodelezer

Vastleggen, volgen en traceren
De geïntegreerde Opticon-streepjescodescanner
maakt positieve patiëntidentificatie mogelijk
voor het volgen en vastleggen van activa binnen
werkstromen, zodat minder tijd nodig is voor
het invoeren van gegevens.

Beveiligde omgeving
Mio heeft een waaier van aanvullende oplossingen
ontwikkeld voor diverse beveiligingsopties. Deze
variëren van volledige 2-factor Smart Card-verificatie
en toegangsregistratie tot eenvoudige
aanmeldingsoplossingen voor niet-klinisch gebruik.

Flexibel en programmeerbaar
Mio is bereid om uw eigen apps en oplossingen
in MioCARE-omgeving te helpen integreren d.m.v.
volledige flexibiliteit te geven rond uw klinisch
zorgpad en uw samenwerkinghulpsmiddelen.
Dit laat dat het toestel kan gebruikt worden voor
oplossingen inclusief logistieke tracering en dictatie.

Zakformaat met grote oplossingen
Ergonomisch ontworpen tablet ontwikkeld voor
gezondheidszorgomgevingen. De innovatieve
handheld die snel reageert en weinig weegt met
speciale oplossingen voor de gezondheidszorg om
de klinische werkstroom te verbeteren.

Zakformaat tabletcomputer
voor de gezondheidszorg
Maximaal 6 uur batterijvermogen
Zakformaat - 150mm/5.88” scherm
Handheld - 99mm breed
Voldoet aan infectiecontrole
Lichtgewicht - 360g
Uitgebreide garantie opties
©2014 MiTAC Intl. Alle rechten voorbehouden. Android is een handelsmerk
van Google Inc. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaren. Alle specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen
zonder kennisgeving vooraf.

Systeem
OS: Android™ 4.0
BCR: 1D / 2D streepjescodelezer
Multi-aanraakscherm: WVGA 800 x 480, 350 nits
Geheugen: Interne 8GB uitbreidbaar: Tot 32GB
Connectiviteit: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 + EDR
Camera's: Digital Naar achterkant gericht 5,0Mp AF /
Naar voorkant gericht 0,3Mp FF
Certificatie: CE/CB - CE (R&TTE), NCC/BSMI, CCC
Omgeving: IP54, 100 cm valbestendig.
Audio: Monoluidspreker, 3,5mm aansluiting, microfoon
IO: micro USB, micro HD-video-uitgang
Uitvoeringstijd: Maximaal 6 uur (op WiFi)

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: +44(0)1293 566291 • Email: healthcare@mio.com
website: tablets.com MiTAC Europe, Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex RH6 0LG

