
LT700
Надійний планшет CHCNAVs LT700 - це ідеальний пристрій, розроблений для підвищення ефективності та 
продуктивності мобільної робочої сили в різних галузях промисловості. Завдяки 8-дюймовому екрану для перегляду 
на сонячному світлі, LT700 відмінно відображає численні таблиці даних ГІС, складні векторні та растрові карти або 
фотографії з високою роздільною здатністю.  На відміну від споживчих планшетів, індустріальний дизайн LT700 
витримує цілий день у суворих умовах.  Захищений від пилу, дощу, екстремальних температур, а також випадкових 
падінь з висоти 1,2 м, LT700 завжди зберігає ваші дані в безпеці.

При потребі проводимо інструктаж та навчання по роботі з приладами.
Працювати легко і просто, а головне - зручно!

Робота в RTK:

- Розмір: IPS скляний сенсорний екран;
- Розширення: 1920*1200;
- Яскравість: 450  сd/m2;
- Cенсорний екран: Ємнісний 
10-ти бальний мультитач;
Фронтальна: 5 МП;
-- Передня:16 МП;
- Спалах: інтегрований;

- Каналів 72;
- SBAS 1 - 3 м;
- Супутникові навігаційні системи
 GLONASS L1, GPS L1, BDS L1, SBAS;
- Автономно 3 – 5 м;

Системні характеристики:

* Точність і надійність залежать від якості проходження сигналів, наявності перешкод, геометрії   супутників і атмосферних умов.

- Операційна система: Android 8.1;
- Процесор Octa-core 2.2 ГГц;
- ОЗУ 4 ГБ ;
- РОМ 64 Гб;
- Розширення micro SD 
карта до 128 ГБ;

Зв’язок, зберігання та передача даних:

- Wi-fi:
 802.11 a/b/g/n/ ac точки доступу;
- Bluetooth   v4.1;
- USB Type C, OTG;
Інтегрований 4G модем;
GSM: 850/900/1800/1900 ;
WCDMA: B1/B2/B5/B8;WCDMA: B1/B2/B5/B8;
FDD-LTE: Band1/ Band3/ Band4/ Band5/
 Band7/ Band8/ Band17/ Band20/ Band28/;

Дисплей та камера:

Камера:

Габарити (висота/ширина): 
235 мм * 146 мм* 13 мм;
Вага: 560 г ;
Навколишнє середовище:
– Експлуатація: від -20°C до +60°C;
– Вологість:  5% - 95%;
Захист від пилу та вологи: IP67;Захист від пилу та вологи: IP67;
Витримує падіння з висоти 1.2 м;

Апаратне забезпечення: Акумулятор і живлення:

Споживча потужність: 3.8 Вт;
- Ємність Літій-іонної 
батареї: 8000 мАг; 
- Час роботи: 12 год;
- Час зарядки: 5,5 год;
Внутрішні датчики: NFC,
G-sensor, E-Compass, G-sensor, E-Compass, 
Gyroscope;

Мобільність 
Тонкий і легкий,
зручний та універсальний 
надійний планшет LT700 є 
ідеальним компаньйоном для 
роботи в будь-яких  місцях.

Довговічність 
Міцна конструкція, м'які кутові 
бампери та тривалий термін 
служби батареї забезпечують 
безперебійну роботу LT700 
протягом повного робочого дня

Застосування. ОС Android полегшує встановлення та програмне забезпечення GIS  збору даних.  
Надійний планшет LT700 забезпечує передові рішення для найбільш вимогливих галузей, таких як лісове господарство, 
комунальні послуги та управління активами або екологічні дослідження.

Блискучий дисплей
Яскравий і чіткий 8-дюймовий
сенсорний дисплей з не чутливим
до сонячного світла 450 кд / м2 
для покращення візуалізації 
карт і даних.

Остання ОС Android
Під керуванням Android 
8.1, LT700 бездоганно 
використовує найпоширеніші 
професійні програми для ГІС

Високa ефективність  
Процесор окта-ядра 2,2 ГГц 
підтримує роботу великих 
карт і наборів даних без 
будь-яких затримок або уповільнення, 
що робить вашу роботу 
ще більш продуктивною.ще більш продуктивною.

GNSS та підключення  
Інтегрований модуль 
GNSS (GPS / GLONASS / BDS / SBAS) 
забезпечує надійне позиціонування. 
 Подвійний-SIM 4G модем LT700 
забезпечує швидке та надійне
 з'єднання з мобільними командами. з'єднання з мобільними командами.
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Адреса: ТЦ PROMENADA PARK, 08130, 
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с. Петропавлівська Борщагівка, Велика 
Окружна вулиця, 4, Офіс  № 409


