Coletor de Dados DOTH-500
Ideal para uso em restaurantes, na qual a gestão é
imprescindível para o controle das atividades nas mesas.
Esse processo facilita a atividade dos colaboradores do
restaurante, uma vez que no DOTH-500 o mesmo já tem
disponível para apresentação para o cliente o cardápio
completo em mãos, por outro lado, a praticidade e
agilidade que o mesmo oferece agradam o cliente,
satisfazendo as suas necessidades.
Recursos

Especificações Técnicas

Construído com um processador Samsung ARM11 de
800 MHz, sendo que o mesmo fornece os dados em alta

Sistema Operacional
Win CE 5.0
Processador

velocidade, contudo é o mais leve e compacto do

Samsung ARM 11, 800 MHz

mercado dos terminais portáteis. Sua elegância e

Display

robustez

Tamanho

5 polegadas

Resolução

480 x 800 WVGA

impressionam

os

clientes,

e

ainda

são

adequados para suportar condições adversas, como

Cores

262K Cores

variação de temperatura. Por ser IP65, o mesmo pode ser

Lumin. de Branco

350cd / ㎡

utilizado na indústria da hospitalidade.

Painel de toque

Suporta

Além de ter uma confiável comunicação Wi-Fi, que

RAM

128 MB

ROM

256 MB

mesmo perdendo a conexão da rede é contínua e

Entrada / Saída

automática a busca novamente, a vida útil da bateria é

Teclas

3 teclas de funções, 1 tecla liga-desliga

excelente, uma vez que em modo de trabalho fica

USB

2.0

Memória

Slot para cartão Micro SD

Bateria

2.800 mAh

disponível em até 10 horas, e em modo de suspensão de
sistema de gerenciamento de energia fica disponível em

Ambiente

mais de 72 horas.

Temp. de Operação

-20 ~ 60ºC

Tempo de Carreg.

3h

Aprovação

DROP 1,5 m, IP-54

Periféricos
Bluetooth

2.0 Class 2

WLAN

Opção: 802.11 a,b,g
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Características físicas
Dimensões

86 x 149 x 19 mm

Peso

200 g
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A ACURA pode, sem aviso prévio, realizar alterações ou melhorias aos produtos, assim como interromper sua comercialização.
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