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ระบบปฏิบัติการ Android ยุคใหม่ ช่วยเพ่ิมกำลังการผลิต และประสิทธิภาพซีรีส์RK95

1.8M

IP65
MIMO

เทคโนโลยี 2x2 MU-MIMO ที่เพิ่มความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล.

มาพรอ้มกบัเซนเซอรอ์ ุณหภ ูม ิ ซอฟตแ์วรค์วบค ุมอ ุปกรณ ์
ทำความรอ้น ท ีอ่น ุญาตใหผ้ ู ใ้ช เ้ป ดิ
/ป ดิอ ุปกรณท์ำความรอ้นตามสภาพแวดลอ้มโดยรอบได โ้ดย
อตัโนมตั ิ ยกต ัวอยา่งเชน่ ต ั ง้คา่ใหอ้ ุปกรณท์ำความรอ้น
ทำงาน เม ือ่อ ุณหภ ูม ติ่ ำกวา่ -10°C และป ดิการทำงานเม ือ่
อ ุณหภ ูม สิ ู งกวา่ 20°C.

อ ุปกรณท์ำความรอ้นฝ ังอย ู ใ่นหน า้จอสมัผสัและหน า้ตา่ง
สแกน เพ ือ่ใหม้ ั น่ใจถ งึจอแสดงผลท ีป่ราศจาก คราบละออง
น ้ ำและการสแกนท ีป่ราศจากน ้ ำแขง็เกาะ.

วสัดตุา้นทานการจบัตวัเปน็น ้ำแขง็ท ีต่ดิตั ง้ในตวัผลติภณัฑ ์
เพ ือ่ปอ้งกนัความเสยีหายท ีอ่าจเกดิข ึน้เน ือ่งจากการทำงาน
ตอ่เน ือ่งในสภาพแวดลอ้มท ีม่ อี ณุหภ ูมติ่ ำ

แบตเตอรี่ทำความเย็นความจุ 5,500 mAh ที่
ออกแบบมาสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อม
ที่มีอุณหภูมิต่ำโดยเฉพาะ ทำงานได้อย่างต่ำ 5 
ชั่วโมงที่อุณหภูมิ -30°C.

ไฟแสดงสถานะ LED ท ีม่องเหน็ได ้ 
แสดงใหเ้หน็ผลล ัพธข์องการสแกน 
การเช ือ่มตอ่แบบไรส้าย ระดบัการ
ชารจ์ และอ ืน่ .ๆ

ตัวเลือกแป้นพิมพ์ 28/38/52
ปุ่ม แป้นพิมพ์ที่จำลองจอภาพ 
สนับสนุนระบบ TN และ VT.

กล้อง 13 MP ในตัว มีมุมจับ
ภาพท่ีเฉพาะเจาะจง เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มือของผู้ใช้บังตัว
กล้องในขณะท่ีประคองด้ามจับ
อุปกรณ์ หรือในขณะถ่าย
ภาพ.

ตัวเล อืกเคร ือ่งอา่นท ีห่ลากหลาย ไมว่า่จะเปน็เลเซอร ,์ เคร ือ่งย งิ 2D, เคร ือ่งย งิ 2D ระยะกลาง 
และเคร ือ่งย งิ 2D ระยะไกล ตอบสนองความตอ้งการในการอา่นขอ้ม ูลในระยะท ีต่า่งกนัของผ ู ใ้ช .้

21 เมตร

การอา่นบาร โ์คด้ท ีร่ะยะทางไกลท ีส่ ุดถ งึ
21 เมตร

รูปทรงโค้งมน จับถนัดมือ.

น้ำหนักเบา และดีไซน์แบบด้ามจับ มั่นใจได้ถึง
ความสบายตลอดทั้งวัน.

Min. 395

3000
6000

ตัวเลือกแบตเตอร่ี 2 แบบพร้อมคุณสมบัติท่ีเปล่ียน
ได้แม้ขณะเปิดเคร่ือง และการเปล่ียนท่ีง่ายเพียงใช้
มือเดียว.

การทำงานในขณะที่อุณหภูมิลดลงถึง -30°C

จอแสดงผลแบบสมัผสั ขนาด 4.3” 
ชว่ยใหม้ ั น่ใจถ งึการอา่นท ีส่บายตา 
และการนำแอปพลเิคช ัน่แบบสมัผสัมา
ใชใ้นอนาคต.

.



ระบบปฏิบัติการ Android ที่ให้การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยคุณลักษณะการประมวลผลที่แม่นยำ
พ่วงมาด้วยการอัปเกรด  ที่ได้รับการรับรองจาก Google
CipherLab RK95 เปน็อปุกรณพ์กพาท ีท่รงประส ทิธภิาพ ซ ึง่ยกระดบัการเกบ็รวบรวมขอ้ม ูล
ตา่ง ใๆนสภาพแวดลอ้มแบบคลังส นิคา้ ระบบประมวลผลทีพ่ฒันาใหท้ำงานไดเ้รว็และงา่ยข ึน้ ดว้ย
หนว่ยประมวลผลท ีท่รงพลัง อ ุปกรณป์ระมวลผลท ีท่นัสมยั ม แีปน้พ มิพใ์หเ้ล อืกใชห้ลากหลาย
และใช ง้านไดจ้ร งิ ทำใหก้ารรวบรวมขอ้ม ูลเปน็เร ือ่งงา่ย สำหรบัผ ู ใ้ช ง้านร ุน่เกา่และผ ู ใ้ช ง้าน
ร ุน่ใหม ่ดว้ยระบบท ไีดร้บัการรบัรองจาก Google RK95 เปน็อ ปุกรณป์ระมวลผลแบบพกพาท ี ่
ทรงพลัง ชว่ยเพ ิม่ผลติผลในการทำงานใหก้บัผ ู ใ้ชง้านในการทำงานประจำวนัดว้ยขอบขา่ยการใช ้
งาน Wi-Fi ท ีเ่หนอืกวา่ ทำใหผ้ ู ใ้ชง้านสามารถเช ือ่มตอ่พรอ้มกนัไดห้ลายคนพรอ้มๆกนั ในขณะ
ท ีเ่ครอืขา่ย 4G / LTE รองรบัการใชง้านแอพพลเิคช ัน่ใหม ่ๆ ทั ง้ในและนอกสถานท ี ่น ีค่อื
อ ปุกรณป์ระมวลผลแบบพกพาท ีท่รงพลังและสามารถอปัเกรดได ้ดว้ยมาตรฐานและระบบความ
ปลอดภยัท ีส่ ูงกวา่ ดว้ยการออกแบบท ีท่นทาน และการเกบ็ขอ้ม ูลไดอ้ยา่งสมมูรณแ์บบ จงึม ัน่ใจ
ไดว้า่ RK95 เปน็การลงท นุท ีช่าญฉลาด และค ุ ม้คา่สำหรบัธ รุกจิของค ณุ.

การเชือ่มตอ่ขอ้มูลอยา่งมปีระสทิภฺาพ เพ ือ่เพิม่ผลติผลในการทำงาน

การจบัภาพขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน์

ตวัเลอืกเคร ือ่งอา่นทีห่ลากหลายของ CipherLab RK95 ไมว่า่จะเปน็เลเซอร ์, เคร ือ่ง
ย งิ 2D, เครือ่งยงิ 2D ระยะกลาง และเคร ือ่งย งิ 2D ระยะไกล ใหค้วามสามารถในการอา่น
บารโ์คด้ระยะไกลตัง้แต่ 7.6 ซม.
ไปจนถงึ 21.4 เมตร RK95 ม โีปรแกรมจำเพาะทีย่อดเยีย่มเชน่เดยีวกบัซรีสี  ์9700 ท ี ่
งา่ยสำหรบัการอา่นทีโ่ลง่ และในบร เิวณจำกดั นอกจากนี ้ยงัมไีฟ LED เพ ือ่บง่ชีว้า่การ
สแกนนัน้ดหีรอืไมด่  ีผู ใ้ชง้านย ังสามารถจบัภาพขอ้มูลอยา่งละเอยีดเพ ือ่บนัทกึสถานะ
และยนืยันหลักฐานการขนสง่สนิคา้ ดว้ยกลอ้ง 13 MP ซ ึง่เปน็อปุกรณเ์สรมิ ความ
สามารถดา้น NFC ของ RK95 ชว่ยใหส้ามารถอา่นสมารต์แทก็ NFC หรอืการใชร้ะบบ
แตะบตัรแบบไรส้มัผสัเพ ือ่ควบคมุการเขา้สู ร่ะบบ.

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูท ี ง่า่ยดว้ยการจำลองจอภาพและแป น้พมิพ ์
ท ีม่รีูปแบบทันสมยั

CipherLab RK95 มแีป น้พมิพท์ ีป่ระกอบดว้ยแปน้พมิพต์วัเลข 38 ปุ ่ ม และแปน้
พมิพต์วัอกัษรอกี 52 ป ุม่รว่มกบัจอภาพ ซ ึง่ทำงานรว่มกบัระบบ VT และ TN5250 
นอกจากนี ้ระบบการทำงานแบบสมัผสัของ RK95 ย ังสนบัสน นุแอพพลเิคช ัน่ท ีใ่ชง้าน
งา่ย ในระบบ Android อกีดว้ย ทำงานงา่ยๆดว้ยการเลอืกใชแ้ปน้พมิพห์รอืการปอ้น
ขอ้มูลดว้ยระบบสมัผสัสำหรบัการจำลองจอภาพ/แอป Android  จอแสดงผล 
WVGA 4.3 นิว้ของ RK95 ย ังชว่ยใหอ้า่นไดง้า่ย และเพิม่พืน้ทีก่ารมองเหน็ใหก้บั
พนกังาน รองรบัการอา่นขอ้มูลในทีร่ม่/กลางแจง้ และมคีวามยดืหยุน่ในการปอ้น
ขอ้มูล ผู ใ้ชส้ามารถโตต้อบกบัหนา้จอ แมว้า่จอแสดงผลจะเปยีก ย ังสามารถใชน้ ิว้มอื 
ขณะสวมถงุมอื หรอืสามารถใชส้ไตลสัในการทำงานกส็ามารถทำไดเ้ชน่เดยีวกนั.

ประโยชนจ์ากการใช ง้านทีห่ลากหลายพว่งด ว้ยโซลชูัน่ซอฟทแ์วร ์

RK95 ของ CipherLab สนับสนุน 3rd Party Software จากแหล่งต่างๆ
และยังสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ทาง CipherLab พัฒนาขึ้นเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ.

ดว้ย CipherLab ReMoCloud® ท ีไ่ดร้บัการรบัรองโดย Google EMM (Enterprise Mobility Management) จดัใหม้ โีซลูชัน่
ทีส่ามารถจดัการอปุกรณที์ใ่ชร้ะบบ Android ของ CipherLab ผา่นอนิเทอรเ์นต็ไดท้กุที  ่ทุกเวลา ไดร้บัการสนบัสนุนการลงทะเบยีน
โดย Google Zero Touch ReMoCloud® อนุญาต ใิหผ้ ูด้ ูแลระบบสามารถตดิตาม ควบคมุ และจดัการแอพพลเิคช ัน่ตา่ง ๆ จาก
พืน้ท ีบ่รหิารสว่นกลางเพยีงแหง่เดยีว.

CipherLab ADC ( Android Device Configuration) ทำใหก้ารกำหนดคา่ทีก่ำหนดเอง และการตัง้คา่โครงสรา้งเปน็เร ือ่งงา่ยสำหรบั
ผู ด้ ูแลระบบ ตวัชว่ยการกำหนดคา่เหลา่น ี ้สามารถทำการอปัเดตระบบผา่นการเชือ่มตอ่
USB หรอื WMDS (Wireless Mobile Deployment System) ผา่นระบบการตัง้คา่ผา่นบารโ์คด คุณสามารถแมก้ระท่ังอำนวย
ความสะดวกในการตั ง้คา่ผา่นมอืถอื ด ว้ยการสแกนบารโ์คด้ 1D/2D. 

CipherLab Terminal Emulation สนบัสนุนระบบ VT220, TN3270 และ TN5250 ดว้ยการทำงานแบบเตม็หน า้จอ เพ ือ่การ
จดัการรายการคลงัสนิคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ดว้ยการเช ือ่มตอ่กบัผู ใ้ชอ้ยา่งเปน็ธรรมชาต ิ, สถานะ Wi-Fi, ความจแุบตเตอร ี ่และขนาด
/สขีองร ูปแบบอกัษรทีก่ำหนดไดเ้อง จงึไมต่อ้งสงสยัเลยว่ามนัจะชว่ยประหยดัเวลาและพลงังานใหก้บัธรุกจิของคณุไดข้นาดไหน นอกจากน้ี 
การจดัการแป น้พ มิพซ์ ึ ง่อน ุญาตใหก้ำหนดป ุ ่ม่ฟ ังกช์ ั น่ตา่ง ๆ จะชว่ยใหก้ระบวนการทำงานรวดเรว็ย ิง่ข ึ ้น.

CipherLab RK95 ขบัเคล ือ่นดว้ยโปรเซสเซอร ์Octa-core 2.2 GHz ประมวลผลดว้ย 
RAM 4 GB / หนว่ยความจำแบบ Flash 64GB ผู ใ้ชส้ามารถประมวลผลขอ้มลูไดท้นัท โีดย
ไมม่สี ิง่ใดมารบกวน ย ิง่ไปกวา่น ั น้ ระบบปฏบิตักิาร Android 9.0 ร ุน่ลา่สดุสามารถอปั
เกรดใหเ้ปน็เวอรช์ ัน่ใหมท่ ีส่ ดุไดเ้อง การเช ือ่มตอ่เขา้กบัอ ปุกรณอ์ ืน่ไดง้า่ยของ RK95 จ งึ
ไมจ่ำเปน็ตอ้งมกีารอบรมผู ใ้ชง้าน อกีทั ง้ย ังสามารถเขา้ถงึแอพพลเิคช ัน่ Android ท ี ่
ทนัสมยัท ีส่ ดุ นอกจากน ีย้ ังไดร้บัการรบัรองระบบ GMS  และ AER จาก Google อกี
ดว้ย เพ ือ่ใหม้ัน่ใจวา่แอพพลเิคชัน่จะทำงานไดอ้ยา่งราบร ืน่ดว้ยมาตรฐานขัน้สงู รบัประกนั
การอปัเดตความปลอดภยัทกุไตรมาสเปน็ระยะเวลา 5 ปหีลงัจากการวางจำหน่าย การลงทะเบยีน
แบบไมต่อ้งสมัผสัดว้ย AER ทำใหก้ารใชง้าน Android ในระดบั
องคก์รขนาดใหญเ่ปน็เร ือ่งงา่ย.

สมรรถนะท ีเ่หน อืกวา่
พรอ้มดว้ยระบบการประมวลผลแบบพกพาขัน้สงูทีไ่ดร้บัการรบัรอง

ดว้ยมาตรฐาน IP65 ของ CipherLab RK95 มคีวามทนทานตอ่แรงกระแทกท ีค่วามสูง 
1.8 ม. และทนทานตอ่การกระแทกไดส้ ูงถงึ 1,000 ครัง้ ในระยะ 1 เมตร ช่วยสนบัสนนุ
การเพ ิม่ผลผลติดว้ยคณุสมบตักินัน ้ำ กนัฝ ุน่ และการทำตกโดยไมต่ ั ง้ใจ ผ ูใ้ชง้านจะ
ร ู ส้กึปลอดภยัในขณะท ีท่ำงาน  RK95 ใชก้ระจกนริภยั Corning Gorilla ซ ึง่ทนตอ่
ความเสยีหาย ความทนทานกนัรอยข ูดขดี และแปน้พ มิพค์ุณภาพสงู ท ีผ่า่นการ
ทดสอบความทนทานดว้ยการกดมากกว่า 1 ลา้นครั ง้ RK95  สามารถทำงานไดเ้ปน็อยา่ง
ดใีนหอ้งเยน็ หรอืต ู แ้ชแ่ขง็ และปอ้งกนัการเกดิการควบแน่นในอปุกรณไ์ด ้พรอ้มกนักบั
ความทนทานท ีก่ล่าวมาทั ง้หมด ผ ูใ้ชง้านย ังสามารถทำงานไดต้อ่เน ือ่งยาวนานกวา่ 8 
ชัว่โมงดว้ยแบตเตอร ีแ่บบถอดเปล ีย่นไดท้ ีม่คีวามจ ุ3,000 mAh หรอื 6,000 mAh 
และทำงานไดน้านกวา่ 5 ชัว่โมงดว้ยแบตเตอร ีส่ำหรบัหอ้งความเยน็.

CipherLab RK95 อ ุปกรณร์ ุ น่ใหมท่ ีพ่ ฒันาตอ่ยอดมาจาก 9700 ซ ี
รยี์ มาซ ึง่การเพิม่พลังและประส ทิธ ภิาพในการทำงาน กา้วหน า้ไปสู อ่ กีระดบั
ดว้ยแพลตฟอรม์การประมวลผลแบบเคล่ือนท ีข่ ั น้สูง และตวัเล อืกไรส้าย
ท ีเ่หนอืกวา่ ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในสภาพแวดลอ้มในคล ังส นิค า้ ดว้ย
ระบบปฏ บิตั กิาร Android ร ุน่ลา่สุด RK95เตมิเตม็การเกบ็ขอ้มูลท ีม่ ี
ขนาดใหญม่ากขึน้ ดว้ยต ัวเล อืกแป น้พ มิพท์ ีห่ลากหลาย และการใช ้
งานการสแกนข ั น้สูง พรอ้มต ัวเล อืกในการอา่นขอ้มูลท่ีหลากหลาย ไม่
เพยีงตอบสนองการใช ง้านในคล ังส นิค า้ของผู ใ้ช ใ้นรูปแบบเดมิ แตย่ ัง
สามารถทำงานกบัแอพพล เิคช ั น่ใหม่ๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย ท ั ง้ในสภาพการ
ใช ง้านแบบในและนอกสถานท ี .่

การออกแบบท ีท่นทาน ทำใหส้ามารถใช ง้านไดจ้นหมดชว่งการเข า้
กะ

การเช ือ่มตอ่ขอ้มูลทีเ่ช ือ่ถอืไดข้อง RK95  รวมท้ัง IEEE802.11 a/b/g/n/ac แบบ 
dual band และเทคโนโลยี MIMO 2x2 ดว้ย MIMO 2x2 ทำให  ้RK95 ครอบคล มุพืน้ท ี่
การสง่สญัญาณ Wi-Fi มากกวา่ และการสง่ขอ้ม ูลความเรว็สูงท ีช่ว่ยใหผู้ใ้ชง้านหลายคน
เช ือ่มตอ่พรอ้มกนัไดใ้นเวลาเดยีวกนั ดว้ยความสามารถในการโรมม ิง่อยา่งรวดเรว็ในเวลา 2 
วนิาท ี และเช ือ่มตอ่ใหมภ่ายใน 7 วนิาท ี  RK95 สามารถจดัการกบัการสง่ขอ้มลูขนาดใหญ่
โดยไมห่ยดุชะงกั ผูใ้ชง้านสามารถเช ือ่มตอ่เครอืขา่ยไรส้ายไดห้ลากหลายมากข ึน้ โดยไมต่อ้ง
คำน งึถงึสถานท ีแ่ละปราศจากการรบกวน.



อุปกรณ์เสริม

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร
4 สล็อต

เคร่ืองชาร์ตแบตเตอร่ี
20 ก้อนแท่นสำหรับชาร์จเคร่ือง ด้ามจับแบบปืนยางกันกระแทก

สายสำหรับเช่ือมต่อ
(USB)

©2021 CipherLab Co., Ltd. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved. All brand, product and service, and trademark names are the property of their registered owners.

แท่นชาร์จหลายสล็อตพร้
อมเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีสายรัดมือ

1. อย ่างต ่ ำ 8 ช ั ว่โมง การสแกนภาพ 2D ตอ่ 20 ว นิาท ี, แบคไลท ์ LCD 50% และเป ดิลำโพง (ระด ับเส ยีงตามค่าเร ิ ม่ต น้) ท ี ่ 25°C, Bluetooth® ป ดิ / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac เป ดิ 
การทดสอบอ ้างอ ิงตามหน ึ ่งแพค็เกจการเผยแพรต่อ่ว นิาท ี

การคายประจุผ่านอากาศ ± 15 kV, การคายประจุเมื่อสัมผัส ± 8 kV

GAP, SDAP, HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID, PBAP

WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP,EAP-TLS, PEAP),
WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP) , 802.1x (EAP-TLS, PEAP)

AES-CCMP, WPI-SMS4, WPS2.0, WAPI, EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2),
PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC and LEAP, EAP-PWD

Class 2 Bluetooth® v5.0 with BR / EDR and Low Energy (BLE) Support

IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / e / d / h / i / r / k / v / w , IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO

1 year

 CipherLab API และ  Android 9 Standard API

t

CipherLab: ReMoCloud®, Wireless Mobile Deployment System (WMDS), Android Device Configurator (ADC), BarcodeToSetting, AppLock,
                       Button Assignment, Reader Configuration, Signature Capture, Airlock Browser, Mirror Terminal Emulation, Software Trigger

บริษัทอื่น: SOTI MobiControl, Xamarin Binding, iVanti Velocity Terminal Emulator & Browser, AirWatch, Kalipso
สายสำหรับเชื่อมต่อ (USB), ด้ามจับแบบปืน, ยางกันกระแทก, เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 4 ก้อน,

แท่นชาร์ตแบบเทอร์มินัล 5 ก้อน, เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 20 ก้อน, แท่นชาร์จแบตเตอรี่หลายก้อนพร้อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่,
สายชาร์ตและแท่นชาร์ต, สายรัดมือ, ที่คล้องเข็มขัด สำหรับอุปกรณ์ที่มีด้ามจับแบบปืน

มีให้ตามคำขอ: แท่นชาร์ตแบบเทอร์มินัลอีเธอร์เน็ต 5 สล็อต, แท่นชาร์ตในรถ

การสื่อสาร ไร้สาย

สิ่งแวดล้อมผู้ใช้

คุณลักษณะทางกายภาพ

การจับภาพข้อมูล

สมรรถนะ

แอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์

การรับประกัน

การสนับสนุนการพัฒนา

อุปกรณ์เสริม

หน่วยความจำ 

การสนับสนุนการเชื่อมต่อ

แหล่งพลังงาน

ระบบปฏิบัติการ 

แหล่งพลังงานทางเลือก 

หน่วยความจำเพิ่ม

CPU

การแจ้งเตือน

Android 9 (ได้รับการรับรอง GMS, AER พร้อมความสามารถในการอัปเกรดภายหลังหนึ่งเวอร์ชั่น)

64GB FLASH / 4GB RAM

มาตรฐาน: ทำงานได้อย่างต่ำ 8 ชั่วโมง (3000 mAh), ทำงานได้อย่างต่ำ 12 ชั่วโมง (6000 mAh)
ห้องเย็น: ทำงานได้ต่ำสุด 5 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ -30oC  

USB 2.0 พร้อม OTG

มาตรฐาน: แบตเตอรี่ Li-ion  3.7V, 3000 mAh / 6000 mAh สามารถชาร์ตไฟได้
ห้องเย็น: แบตเตอรี่ Li-ion  3.7V 5500 mAh สามารถชาร์ตไฟได้

ช่องใส่Micro SD ที่สนับสนุน SDHC (หน่วยความจำสุงสุด 32 GB) และ SDXC (หน่วยความจำสูงสุด 2TB)

Octa-core ประมวลผลได้เร็วกว่า 2.2 GHz

ไฟแสดงสถานะ LED สำหรับ RF, สถานะการชาร์จ, สถานะการสแกน
(ไฟLED แบบกลม 2 ดวงที่ด้านหน้า และไฟ LED แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 ดวงที่ด้านข้าง) / ระบบสั่น / ลำโพง

ระบบรักษาความปลอดภัย WLAN

โปรไฟล์ Bluetooth®

WPAN

WLAN 

กล้อง (อุปกรณ์เสริม) 
NFC  (มีให้ตามคำขอ)

การสแกนบาร์โค้ด 

แป้นพิมพ์

ขนาด (ยxกxส)

จอแสดงผล

เทคโนโลยีอินเทอร์แอกทีฟเซนเซอร์

เสียงและความถี่เสียง

น้ำหนัก

ความชื้น (ไม่ควบแน่น)

อุณหภูมิขณะทำงาน

การคายประจุไฟฟ้าสถิต

ความต้านทานแรงกระแทก

อุณหภูมิการจัดเก็บ

จอแสดงผลสีระบบ WVGA 4.3”, สนับสนุนระบบสัมผัสด้วยมือเปล่า/มืิอเปียก/นิ้วที่สวมถุงมือ
และการป้อนข้อมูลด้วยสไตลัส, กระจกนิรภัย Corning Gorilla

  แป้นพิมพ์ตัวเลข 28/38 ปุ่ม/ แป้นพิมพ์ตัวอักษร 52 ปุ่่ม, ปุ่มกดการจำลองจอภาพ (TN5250, TN3270 และ VT) พร้อม LED แบคไลท์

216 มม. x 80 มม. x 30 มม.

ระบบออโต้โฟกัส 13 ล้านพิกเซลพร้อมแฟลช LED

ขณะทำงาน 5% ถึง 95% / ขณะเก็บรักษา 5% ถึง 95% 

'มาตรฐาน: -20°C ถึง 50°C / -4°F ถึง 122°F
ห้องเย็น: -30°C ถึง 50°C/-22°F ถึง 122°F 

-30°C ถึง 70°C / -22°F ถึง 158°F

เสียงพูด PTT; ลำโพง, ไมโครโฟนพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนและเสียงก้อง, หูฟังบลูทูธ

เซนเซอร์แสง, เซนเซอร์ระยะใกล้, เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว, เข็มทิศอิเลคทรอนิค, เครื่องรักษาการทรงตัว,
เซนเซอร์อุณหภูมิสำหรับห้องเย็น

สนับสนุน ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica (เพียร์-ทู-เพียร์, เครื่องอ่านบัตร, การจำลองบัตร)

ระยะไกลห้องเย็น: เครื่องยิง 2D / เครื่องยิง 2D ระยะกลาง / เครื่องยิง 2D ระยะไกล
มาตรฐาน: เลเซอร์ / เครื่องยิง 2D / เครื่องยิง 2D ระยะกลาง / เครื่องยิง 2D

FCC / BC / CA65 / SRRC / CCC / NCC / BSMI / CE / WEEE / RoHS / REACH / Erp / BIS / WPC / IC / NrCAN / RCM
(ความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับสำหรับรุ่น WWAN มีให้ตามคำขอ)ความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ

ซีรีส์RK95

HEADQUARTERS
CipherLab Co., Ltd.

12F, 333 Dunhua S. Rd., Sec.2 Taipei, Taiwan 10669
Tel +886 2 8647 1166　Fax +886 2 8732 3300

CipherLab Electronics Trading
(Shanghai) Co., Ltd.

E Room, 9F, No.726 West Yan’an Rd. Changning District, Shanghai China 200050
Tel +86 21 3368 0288　Toll Free +86 400 920 0285　Fax +86 21 3368 0286

CipherLab USA Inc. 2552 Summit Ave. STE 400 Plano, Texas 75074, USA
Tel +1 469 241 9779　Toll Free +1 888 300 9779　Fax +1 469 241 0697

CipherLab Europe Cahorslaan 24, 5627 BX Eindhoven, The Netherlands
Tel +31 (0) 40 2990202 เว ็บไซต์VIDEO

ระบบปฏิบัติการ Android ยุคใหม่ ช่วยเพ่ิมกำลังการผลิต และประสิทธิภาพซีรีส์RK95

1.8M

IP65
MIMO

เทคโนโลยี 2x2 MU-MIMO ที่เพิ่มความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล.

มาพรอ้มกบัเซนเซอรอ์ ุณหภ ูม ิ ซอฟตแ์วรค์วบค ุมอ ุปกรณ ์
ทำความรอ้น ท ีอ่น ุญาตใหผ้ ู ใ้ช เ้ป ดิ
/ป ดิอ ุปกรณท์ำความรอ้นตามสภาพแวดลอ้มโดยรอบได โ้ดย
อตัโนมตั ิ ยกต ัวอยา่งเชน่ ต ั ง้คา่ใหอ้ ุปกรณท์ำความรอ้น
ทำงาน เม ือ่อ ุณหภ ูม ติ่ ำกวา่ -10°C และป ดิการทำงานเม ือ่
อ ุณหภ ูม สิ ู งกวา่ 20°C.

อ ุปกรณท์ำความรอ้นฝ ังอย ู ใ่นหน า้จอสมัผสัและหน า้ตา่ง
สแกน เพ ือ่ใหม้ ั น่ใจถ งึจอแสดงผลท ีป่ราศจาก คราบละออง
น ้ ำและการสแกนท ีป่ราศจากน ้ ำแขง็เกาะ.

วสัดตุา้นทานการจบัตวัเปน็น ้ำแขง็ท ีต่ดิตั ง้ในตวัผลติภณัฑ ์
เพ ือ่ปอ้งกนัความเสยีหายท ีอ่าจเกดิข ึน้เน ือ่งจากการทำงาน
ตอ่เน ือ่งในสภาพแวดลอ้มท ีม่ อี ณุหภ ูมติ่ ำ

แบตเตอรี่ทำความเย็นความจุ 5,500 mAh ที่
ออกแบบมาสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อม
ที่มีอุณหภูมิต่ำโดยเฉพาะ ทำงานได้อย่างต่ำ 5 
ชั่วโมงที่อุณหภูมิ -30°C.

ไฟแสดงสถานะ LED ท ีม่องเหน็ได ้ 
แสดงใหเ้หน็ผลล ัพธข์องการสแกน 
การเช ือ่มตอ่แบบไรส้าย ระดบัการ
ชารจ์ และอ ืน่ .ๆ

ตัวเลือกแป้นพิมพ์ 28/38/52
ปุ่ม แป้นพิมพ์ที่จำลองจอภาพ 
สนับสนุนระบบ TN และ VT.

กล้อง 13 MP ในตัว มีมุมจับ
ภาพท่ีเฉพาะเจาะจง เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มือของผู้ใช้บังตัว
กล้องในขณะท่ีประคองด้ามจับ
อุปกรณ์ หรือในขณะถ่าย
ภาพ.

ตัวเล อืกเคร ือ่งอา่นท ีห่ลากหลาย ไมว่า่จะเปน็เลเซอร ,์ เคร ือ่งย งิ 2D, เคร ือ่งย งิ 2D ระยะกลาง 
และเคร ือ่งย งิ 2D ระยะไกล ตอบสนองความตอ้งการในการอา่นขอ้ม ูลในระยะท ีต่า่งกนัของผ ู ใ้ช ้.

21 เมตร

การอา่นบาร โ์คด้ท ีร่ะยะทางไกลท ีส่ ุดถ งึ
21 เมตร

รูปทรงโค้งมน จับถนัดมือ.

น้ำหนักเบา และดีไซน์แบบด้ามจับ มั่นใจได้ถึง
ความสบายตลอดทั้งวัน.

Min. 395

3000
6000

ตัวเลือกแบตเตอร่ี 2 แบบพร้อมคุณสมบัติท่ีเปล่ียน
ได้แม้ขณะเปิดเคร่ือง และการเปล่ียนท่ีง่ายเพียงใช้
มือเดียว.

www.cipherlab.com

มาตรฐาน: 400 ก. (3000 mAh) / 445 ก. (6000 mAh) พร้อมเครื่องยิง 2D
                435 ก. (3000 mAh) / 480 ก. (6000 mAh) พร้อมเครื่องยิง 2D ระยะไกล

ห้องเย็น: 485 ก. พร้อมเครื่องยิง 2D / 520 ก. พร้อมเครื่องยิง 2D ระยะไกล 

มาตรฐาน: 1.8 ม. / 2.4 ม. เมื่อใส่ยางกันกระแทก, หล่นหลายครั้งบนคอนกรีต (MIL-STD-810G),
                อุณหภูมิการทำงานขณะข้าม

ห้องเย็น: 1.5 ม. หล่นหลายครั้งบนคอนกรีต (MIL-STD-810G),
              อุณหภูมิการทำงานขณะข้ามห้องเย็น ลดลงเหลือ -30°C

IP65 / 1000 (1 ม.) หล่น

การทำงานในขณะที่อุณหภูมิลดลงถึง -30°C

จอแสดงผลแบบสมัผสั ขนาด 4.3” 
ชว่ยใหม้ ั น่ใจถ งึการอา่นท ีส่บายตา 
และการนำแอปพลเิคช ัน่แบบสมัผสัมา
ใชใ้นอนาคต.

.

คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับอุตสาหกรรม
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