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Mobilní terminál s klávesnicí MRC 1000 pochází z dílny Taiwanské‑
ho výrobce Nexcom. Zařízení je určeno pro firemní profesionály 
v terénu při kontrolních dnech a provádění servisních prací ve sta‑
vebnictví, zemědělství, logistice a těžebním průmyslu. Jedná se 

vlastně o přenosný mobilní počítač do 
ruky, který slouží pro sběr dat, jejich pře‑
nos a uchovávání. V těchto odvětvích je 
nutné využití vyššího stupně odolnosti než 
nabízí komerční zařízení z důvodu nonstop 
manipulace, dlouhodobého provozu a ná‑ 
ročných venkovních podmínek, kdy je potřeba, 
aby zařízení pracovalo v rozšířených provozních teplotách od  
–20 °C do +50 °C. MRC 1000 bude dobře odolávat nárazům a vib‑
racím díky splnění norem podle armádní certifikace MIL‑STD‑810F, 
metoda 514.5 a 516.5, na spolehlivost elektronických zařízení 
v terénu.

Nespornou výhodou novinky MRC 1000 je tedy oproti komerč‑
ním zařízením jeho odolný a robustní design a vysoký stupně krytí, 
které dosahuje úrovně IP65 po celém povrchu. Dále pak odolnost 
proti pádu z výšky jednoho metru. Funkční pogumovaný plastový 

kryt chrání celé zařízení při každodenním používání před působe‑
ním vody a prachu.

Zařízení disponuje velkým sedmi palcovým odporovým dotyko‑
vým displejem se svítivostí 400 cd/m2. Antireflexní vrstva displeje 

zaručuje dobrou čitelnost za přímého venkovního slu‑
nečního záření. Uživatelé mohou zadávat data pomocí 
dotykového displeje nebo přes QWERTY klávesnici, 
která má funkci podsvícení. Naprostou novinkou je zde 
možnost přihlášení a autentizace do systému pomoci 
snímače otisků prstů, tento scanner zároveň slouží jako 
touchpad, takže obsluze usnadní prohlížení manuálů 
nebo map.

K běžným funkcím MRC 1000 patří komunikace 
pomocí 3,5G modemu, který umožní online práci mimo 
dosah Access Pointu či přes WiFi, dále také Bluetooth 
a GPS. Součástí počítače je dvoumegapixelový foto‑ 
aparát s vestavěným bleskem pro sběr dokumentů 
s fotografiemi. Tablet MRC‑1000 se bezesporu díky své 

výbavě řadí do nové generace přenosných terminálů 
s výbavou „5 v 1“. Dostačující výpočetní výkon 
zaručuje procesor Intel® Atom™ Z530 s frekvencí 
1,6 GHz. Ukládaní a zálohování dat je možné na  
32GB SSD disk. MRC 1000 je možné dodatečně 
vybavit čtečkou čárových kódů pro snímání 2D 
čárových kódů, případně čtečkou magnetických 
karet nebo GPS senzorem. V neposlední řadě je 
také nabízena velká škála příslušenství, která nabí‑
zí dokovací stanici a dobíječku náhradních baterií 
a podobně.

Inovativní tablet MRC 1000 je nabízen s předinsta‑
lovaným operačním systémem Windows 7 Pro Embedded, 

který poskytuje uživatelům odladěné a stabilní prostředí.
Více podrobnějších informací o panelových a vestavných počí‑

tačích NEXCOM, získáte na internetových stránkách společnosti 
ELVAC a.s. (www.elvac.eu), která je distributorem výrobce NEXCOM 
na českém trhu a disponuje technickým zázemím a zkušenostmi, 
které těmto výrobkům vdechují život. Současně nabízí široké port‑
folio průmyslových počítačů a komponent na míru vašemu stroji 
nebo aplikaci a to vše s rozšířenou zárukou až na 5 let.
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Obr. 1 Tablet MRC 1000 pro profesionály v terénu

Odolný tablet MRC-1000


