
IP67-afdichting en
desinfecteerbaar

Programmeerbare
hotkeys

Professionele
geïntegreerde
2D Barcodescanner*

Valbestendig tot 1,2 m
MIL-STD-810G

Geïntegreerde camera's
voor & achter

NFC
-gebruikerauthenticatie

Tablets ontworpen voor
de gezondheidszorg

Multi-touchscreen
met digitalisatie 

MicroSD™
kaartsleuf

10.1” 

Geïntegreerde barcodescanner en camera's.
Schoonvegen met alcohol om te desinfecteren.
 

Ontworpen voor de
gezondheidszorg 

Overal verbonden 

Hot-swap
batterij 

Connectiviteit* 

L130/135

Veilig

Redundante connectiviteit met 3G*, WiFi
en Bluetooth® 4.0 + EDR. 

Ondersteunt toegangscontrole via smartcard houder
met ingebouwde NFC-lezer en HF RFID tag-lezer.

Robuust design 
IP67 beveiligd tegen binnendringing /
valbestendig tot 1,2 m.

1.2 m

*Alleen beschikbaar op het L135-model.

miocare.mio.com

Optioneel power
& data oplader



L130/135
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Ondersteunt toegangscontrole via smartcard 
houder met ingebouwde NFC-lezer en HF RFID 
tag-lezer. Optionele MDM-oplossingen.
  

Veilig

Redundante connectiviteit met 3G*, WiFi
en Bluetooth® 4.0 + EDR. 

Overal verbonden

IP67 beveiliging tegen binnendringing en
valbestendig tot 1,2 meter.
Voldoet aan MIL-STD-810G.
  

Robuust design

Systeem
Scherm: 10,1" capacitief multitouch, 
 WXGA (1280 x 800), 600 nits

OS: Android™ 4.2.2
Processor: Texas Instruments ARM Cortex-A9 Dual-Core
 OMAP4470 @ 1.5GHz
Batterij: 6720 mAh capaciteit tot 8 uur bedrijfsduur, 
 door de gebruiker vervangbaar, hot swap
RAM: 1GB
Geheugen: Interne 16 GB  
 uitbreidbare: Micro-SD SDHC tot 32 GB

Connectiviteit: Draadloos 802.11 a/b/g/n, 
 Bluetooth® 3.0 + EDR, geïntegreerde 3G*

Invoer: USB type A & type B (micro-USB)
Barcodescanner: 2D/1D beeldsensor*
Sensor:  Temperatuur, licht, versnellingsmeter, GPS*
Omgeving: IP67, valbestendig tot 1,2 m, voldoet aan   
 MIL-STD-810G

Camera: Achterste 5.0 Mp AF met flits / Voorste 1.2 Mp FF
Audio: Stereoluidsprekers, 3,5 mm plug, microfoon

AC-voeding: In: 100~240 VAC uit: 5 VDC, 2A DC-plug

Bedrijfstemperatuur: -10 tot +50 °C

Certificatie: CE/CB - CE (R&TTE), FCC, NCC/BSMI, CCC,
 IP67, EN60601
Garantie: 12 maanden (uitgebreide garantie beschikbaar)

Gewicht: Ongeveer 950 g

De L130-serie van MioCARE zijn krachtige 
tablets voor professionals in de gezondheidszorg.

Met een IP67 (beveiliging tegen binnendringing) behuizing die
met alcohol kan worden gereinigd ter vermijding van infecties 
en MIL-STD-810G valbestendigheid voor beton, is de L130 serie 
speciaal ontworpen voor de gezondheidszorg. De geïntegreerde 
2D-barcode scanner* ondersteunt positieve patiëntidentificatie 
en de hot swap batterij laat 24/7 continu gebruik toe.

De L130 serie is veilig voor de gezondheidszorg. Dubbelvoudige
authenticatie wordt voorzien via geïntegreerde NFC of 
optionele USB-smartcard accessoires. Optionele 
oplossingen voor mobiel apparaatmanagement (MAM) 
zorgen voor volledige controle over toepassingen, encryptie, 
connectiviteit en meer op enkelvoudig of groepsgebruiker niveau.

Met geïntegreerde WiFi, Bluetooth® 4.0 en 3G*, biedt de 
L130 serie continu connectiviteit in alle omgevingen. Vraag
patiëntgegevens op, bekijk testresultaten in realtime en 
communiceer met medische teamleden via de geïntegreerde 
camera's en microfoon.

Tablets ontworpen voor
de gezondheidszorg

Geïntegreerde barcodescanner en camera's.
Schoonvegen met alcohol om te desinfecteren.
Hot swap batterij voor continu gebruik.
  

Ontworpen voor de 
gezondheidszorg

*Alleen beschikbaar op het L135-model.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via : +32 478 84 32 62 - Email: koen.vermeiren@mio.com
website: miocare.mio.com   MiTAC Europe, Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex RH6 0LG   




