WORKABOUT MX
PSION WORKABOUT MX JEST DRUG¥ GENERACJ¥ PRODUKTÓW Z ODNOSZ¥CEJ WIELKIE SUKCESY RODZINY
RÊCZNYCH KOMPUTERÓW WORKABOUT. WYTRZYMA£Y, LEKKI I WYDAJNY, WORKABOUT MX JEST IDEALNY
DLA RÓ¯NORAKICH ZASTOSOWAÑ W HANDLU I PRZEMYLE. JEGO WYSOKA SZYBKOÆ PRZETWARZANIA
DANYCH I ZNAKOMITE MO¯LIWOCI KOMUNIKACYJNE SPRAWIAJ¥, ¯E WORKABOUT MX Z £ATWOCI¥
RADZI SOBIE ZE ZBIERANIEM I PRZESY£ANIEM Z£O¯ONYCH DANYCH.
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Znakomite parametry
Workabout MX jest bardzo wydajnym, a mimo to tanim
komputerem rêcznym, zaprojektowanym do pracy w
ka¿dych warunkach. Dziêki swojemu 16-bitowemu procesorowi i wielozadaniowemu systemowi operacyjnemu,
Workabout MX mo¿e wykonywaæ wiele z³o¿onych zadañ
jednoczenie. Standardowo wyposa¿ony w 2 MB pamiêci
RAM, z mo¿liwoci¹ jej rozszerzenia o kolejne 16MB
poprzez dodanie dwóch SSD , nadaje siê do najbardziej
skomplikowanych zastosowañ.
Szybsze przetwarzanie
W komputerze Workabout MX zastosowano szybszy ni¿ w
starszych modelach procesor. Dziêki temu zbieranie i
uaktualnianie informacji bêdzie do trzech razy szybsze.
Bezprzewodowa komunikacja i drukowanie
Dziêki mo¿liwoci u¿ywania do dwóch portów IrDA
umieszczonych w górnej i dolnej czêci komputera,
komunikacja z dowolnym urz¹dzeniem wyposa¿onym w
port IrDA, takim jak np. drukarka zamontowana na pasku,

Du¿a (2 MB), rozszerzalna pamiêæ
Du¿a szybkoœæ przetwarzania i
przesy³ania danych
Port komunikacyjny IrDA
(opcja)
Wydajny 16-bitowy wielozada
niowy Graficzny Interfejs U¿ytkownika (GUI)
Ergonomiczny i lekki
Jêzyk programowania kompaty
bilny z V
isual Basic®
Visual

jest ³atwa i nie wymaga kabla. Górny port jest idealny
do przesy³ania plików i mo¿e byæ ³atwo wykorzystany do wymiany informacji z komputerem PC wyposa¿onym w port IrDA, z uruchomionym odpowiednim
oprogramowaniem.
Wytrzyma³a i ergonomiczna konstrukcja
Workabout zosta³ zaprojektowany tak, aby by³ ³atwy
do trzymania, lekki i wystarczaj¹co mocny, aby
wytrzymaæ intensywne u¿ywanie oraz ekstremalne
warunki pracy. Workabout jest bryzgoszczelny oraz
py³oszczelny ze wszystkich stron /IP 45/ i jest w
stanie wytrzymaæ upadek na beton z wysokoci
jednego metra.
Jêzyk programowania zgodny z Visual Basic®
Wa¿n¹ zalet¹ komputera Workabout jest stworzony
przez firmê PSION zintegrowany jêzyk programowania OVAL zgodny z Visual Basic®.. To rodowisko
pozwala programistom na ³atwe i szybkie tworzenie
wysokiej jakoci programów dostosowanych do
wymagañ u¿ytkowników.
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SPRZÊT
Procesor

16-bitowy NEC V30MX taktowany zegarem 27.684 MHz (zgodny z 80C86).

Wewnêtrzna
pamiêæ RAM

2 MB

Wewnêtrzna
pamiêæ ROM

2 MB zawieraj¹ce system operacyjny, biblioteki jêzyka OVAL oraz inne wbudowane
oprogramowanie.

Dyski SSD

Dwie wewnêtrzne stacje do pomieszczenia Flash oraz RAM SSD, daj¹ce do 16 MB
dodatkowej pamiêci.

Ekran

O rozdzielczoci 240 x 100 punktów, monochromatyczny graficzny ekran ciek³okrystaliczny ze standardowym podwietleniem; do 39 znaków w 12 liniach;

Klawiatura

Standardowo 57-klawiszowa klawiatura alfanumeryczna , opcjonalnie dostêpna jest
tak¿e wersja z 35 klawiszami numerycznymi i funkcyjnymi.

Dwiêk

Brzêczyk piezoelektryczny

ID

Indywidualny numer identyfikacyjny mo¿liwy do odczytania przez aplikacje

Zasilanie

Wewnêtrzne: dwa alkaliczne ogniwa AA (R6) albo zestaw akumulatorów NiCd lub
NiMH.
Rezerwowa: litowe ogniwo CR1620
Zewnêtrzne: zasilanie i ³adowanie akumulatorów mo¿liwe dziêki Psion Docking Holster (wolne ³adowanie, akumulatory NiCd) Docking Station (szybkie ³adowanie) oraz
Multiple Docking Station (szybkie ³adowanie zestawów NiCd lub NiMH) zasilane z
sieci.

Zewnêtrzne porty rozszerzaj¹ce
Specjalne ³¹cze (LIF-PFS) ³¹czy komputer z Docking Holster umo¿liwiaj¹c komunikacjê (poprzez urz¹dzenie zewnêtrzne 3Link) z PC-tami oraz drukarkami, zewnêtrzne
zasilanie oraz wolne ³adowanie akumulatorów. Docking Station, Multiple Docking Station oraz Vehicle Interface Cradle tak¿e ³¹czy siê poprzez LIF co zapewnia szerokie
mo¿liwoci ³adowania akumulatorów oraz komunikacji.
Wewnêtrzne porty rozszerzaj¹ce
Dostêpne s¹ fabrycznie opcjonalnie instalowane wewnêtrzne porty rozszerzaj¹ce:
RS232 (115000 bps) oraz z³¹cze do piórka do czytania kodów kreskowych
RS232 oraz TTL (dla urz¹dzeñ zewnêtrznych do autoidentyfikacji/Auto-ID/).

Opcje
Rodzina Workabout MX obejmuje ró¿ne modele przeznaczone do specyficznych zastosowañ.
Mo¿liwe opcje to:

Porty RS232, TTL, IrDA oraz do czytnika kodów kreskowych,

Klawiatura numeryczna z powiêkszonymi klawiszami
numerycznymi do ³atwiejszego zbierania danych,

Workabout Wand ze zintegrowanym piórkiem do odczytu kodów kreskowych.

Workabout Scanner ze zintegrowanym laserowym czytnikiem kodów kreskowych.
Workabout MX wspó³pracuje tak¿e z wieloma urz¹dzeniami
zewnêtrznymi, u³atwiaj¹cymi przesy³anie i drukowanie danych oraz inteligentne zarz¹dzanie zasilaniem.
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System operacyjny
System operacyjny EPOC16 zapewniaj¹cy wielozadaniowoæ, wsparcie dla grafiki,
graficzny interfejs u¿ytkownika oraz podobny do DOS-owego procesor komend.
System plików
Komunikacja

Programowanie

Kompatybilne z MS-DOS formaty oraz struktura plików.
Wbudowane opcje komunikacyjne obejmuj¹ Psion Link, TCP/IP, IrDA, emulacja terminala, protoko³y X, Y oraz Z Modem oraz jêzyk skryptów. Pakiety PsiWin, PRC oraz
Rcom, umo¿liwiaj¹ce zdalny dostêp z komputera PC, s¹ tak¿e dostêpne.
Wbudowane standardowo: biblioteki jêzyka OVAL, edytor i kompilator jêzyka OPL.
Zintegrowane rodowiska do tworzenia aplikacji na komputerze PC dla jêzyków OVAL,
OPL oraz C.

Wbudowane oprogramowanie
Arkusz kalkulacyjny zgodny z Lotus 1-2-3, baza danych, kalkulator oraz aplikacje
komunikacyjne. Demonstracyjne oprogramowanie do TCP/IP, IrDA oraz skanowania.

URZ¥DZENIA ZEWNÊTRZNE
Poprzez standardowe z³¹cze D do ka¿dego portu komputera Workabout mo¿na pod³¹czyæ urz¹dzenia
zewnêtrzne do autoidentyfikacji /Auto-ID/. Inne urz¹dzenia zewnêtrzne mog¹ byæ pod³¹czone poprzez
Docking Holster, Docking Station oraz Psion 3Link.

Wymiary
189 x 92 x 35 mm.
Masa
325 g (³¹cznie z bateriami).
Zakres temperatur
pracy: od -20°C do +60°C
magazynowania: od -25°C do +70°C.
Dopuszczalna wilgotnoæ
Od 0% do 95% bez kondensacji.
Odpornoæ na warunki zewnêtrzne
Standardowo IP54. Py³o- i bryzgoszczelny ze
wszystkich stron.
Odpornoæ na upadek
wytrzymuje upadek na beton z wysokoci 1 m dowoln¹ powierzchni¹
Standardy bezpieczeñstwa
Europa: EN60950
Emisje

Europa: EN55022 klasa B
USA: FCC czêæ 15 klasa B

£adunki elektrostatyczne
Zgodny z IEC801-2 (8kV)
Odpornoæ na fale radiowe
Zgodny z IEC801-3
Odpornoæ na EFT
Zgodny z IEC801-4

