
IP67 - szczelny
i dezynfekowalny

Programowalne
klawisze

Zintegrowany czytnik
kodów kreskowych*
1D i 2D

Odporność na upadek z 1.2 m
MIL-STD-810G

Zintegrowane przednia
i tylna kamera

Uwierzytelnianie
użytkownika

z zastosowaniem NFC

Tablety przeznaczone dla
opieki zdrowotnej

Ekran multi-touch
z digitizerem 

Gniazdo pamięci
MicroSD™ 

10.1” 

Zintegrowane kamery i czytnik kodów kreskowych.
Dezynfekcja roztworem z zawartością alkoholu do 75%. 

Zaprojektowany dla opieki
zdrowotnej 

Połączenie z dowolnego
miejsca 

Bateria
hot-swap 

Łączność* 

L130/135

Ochrona

Połączenia 3G*, WiFi i Bluetooth® 4.0 + EDR.

Umożliwia kontrolę dostępu poprzez uwierzytelnianie 
za pomocą kart inteligentnych z wbudowanym 
czytnikiem HF RFID i NFC.

Solidna konstrukcja 
Poziom ochrony IP67 / ochrona przed upadkiem z 1,2 m.

1.2 m

*Dostępny tylko dla modelu MioCARE L135.

miocare.mio.com

Opcjonalna stacja
dokująca



Umożliwia kontrolę dostępu poprzez uwierzytelnienie
przy użyciu karty elektronicznej i wbudowanego
czytnika NFC i HF RFID. Opcjonalne oprogramowanie
MDM (Mobile Device Management) - do zarządzania 
urządzeniami mobilnymi.  

Ochrona

Połączenia 3G*, WiFi i Bluetooth® 4.0 + EDR

Połączenie z dowolnego
miejsca

Poziom ochrony IP67 / upadek z 1,2 m.
(standard MIL-STD-810G).  

Solidna konstrukcja

Specyfikacja
Ekran: dotykowy 10.1 cali, rozdzielczość WXGA    
 (1280x800) z digitizerem, jasność 600 nitów
System
operacyjny:  Android™ 4.2.2
Procesor: Texas Instruments ARM Cortex-A9 Dual-Core
 OMAP4470 @ 1.5GHz
Bateria: pojemność 6720mAh, do 8 godzin pracy, łatwa
 do wymiany bateria typu hot-swap
Pamięć RAM: 1GB
Pamięć: wewnętrzna 16GB, zewnętrzna: MicroSD SDH
 do 32GB
Łączność
bezprzewodowa: bezprzewodowa 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® 4.0
 + EDR, wbudowany 3G*, HF RFID/NFC
Moc weściowa: USB Type A & Type B (microUSB)
Czytnik kodów
kreskowych: 1D i 2D*
Czujniki:  temperatury, oświetlenia, akcelerometr, GPS*
Wytrzymałość: IP67, odporność na upadek z 1.2m, standard   
 MIL-STD-810G

Kamera: tył 5.0Mp AF z lampą błyskową / przód 1.2Mp FF
Audio: głośniki stereo, jack 3.5mm, mikrofon

Zasilanie: wewnętrzne 100~240VAC. zewnętrzne: 5VDC,
 2A DC jack.

Temeratura pracy: -10 to +50°C

Certyfikaty: CE/CB - CE (R&TTE), FCC, NCC/BSMI, CCC, IP67
Gwarancja: 12 miesięcy (opcjonalne rozszerzenie gwarancji
 do 24-mc i 36-mc)
Waga: w przybliżeniu 950g

Seria L130/135 MioCARE to wysokiej wydajności 
tablety dla pracowników służby zdrowia.
 
Tablety L130/135 są zaprojektowane dla środowiska opieki 
zdrowotnej. Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP67 może 
być dezynfekowana alkoholem, jest odporna na upadki z 1,2 m. 
(standard MIL-STD-810G). Zintegrowany czytnik kodów 
kreskowych 1D i 2D umożliwia prawidłową identyfikację pacjenta, 
a dzięki baterii typu hot-swap, którą można wymienić bez 
przerywania pracy urządzenia, tablet potrafi pracować 24/7.
 
Seria L130/135 spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa
pracy w środowisku szpitalanym. Tablet umożliwia weryfikację 
i autoryzację pracowników służby zdrowia zbliżeniowo - dzięki 
technologii NFC lub opcjonalnie przez czytnik kart czipowych - 
Smart Card. Opcjonalna aplikacja do zarządzania urządzeniami 
mobilnymi (Mobile Device Management - MDM) pozwoli m.in. 
na pełną kontrolę zawartości tabletu, szyfrowanie, czy łączność, 
na poziomie pojedynczego użytkownika lub grupy.
 
Dzięki zintegrowanym WiFi, Bluetooth® 4.0 i 3G* seria L130/135 
oferuje ciągłą łączność w każdym środowisku. Pobieranie danych 
pacjenta, wgląd w wyniki labolatoryjne w czasie rzeczywistym i 
komunikacja z członkami zespołów klinycznych przy użyciu 
zintegrowanych kamer i mikrofonów.

Tablety przeznaczone dla
opieki zdrowotnej

Zintegrowane kamery i czytnik kodów kreskowych.
Dezynfekcja roztworem z zawartością alkoholu.
Bateria typu hot-swap umożliwiająca jej wymianę 
bez przerywania pracy urządzenia.  

Zaprojektowany dla opieki
zdrowotnej

L130/135

*Dostępna tylko dla modelu MioCARE L135.
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