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• Getac portfolio a technologie
• Nový tablet F110 G6
• Služby Getac



Getac - od roku 1989
Portfolio - 11 modelů
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VÍCE NEŽ 30 LET  INOVACÍ V ODOLNÝCH MOBILNÍCH POČÍTAČÍCH



www.elvac.eu

Getac - technologie zaměřené na robustnost

QUADRACLEAR®  
ČITELNOST NA 

SLUNCI 

LUMIBOND® 
LEPŠÍ KONTRASTNÍ POMĚR A 

POZOROVACÍ ÚHLY 

ÚSPORA ENERGIE
HOT-SWAP 
BATERIE

NOČNÍ VIDĚNÍ
BEZ PŘÍDAVNÝCH 

FILTRŮ

NE-VÝBUŠNOST
VNITŘNÍ BEZPEČNOST

ANTIKOROZNÍ MATERIÁLY
PŘIPRAVENO PRO POUŽITÍ 

NA VODĚ / MOŘI
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Tablet F110G6 – ještě lepší best - seller

POHODLÍ TABLETU, VÝKON NOTEBOOKU
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Specifikace F110 G6

 CPU 11. generace Intel® Core™ i5-1135G7 až i7-1185G7 vPro™, iRIS grafika

 RAM 8GB DDR4 až na 32GB, SSD PCIe NVMe 256GB/512GB / 1TB

 2 x HotSwap baterie Lion 2640mAh

 Kapacitní vícedotyková obrazovka 11,6" IPS FHD (1920 x 1080)

 1x FHD webkamera a 1x 8M pixelová zadní kamera s auto focus, 
1x ThunderboltTM 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1

 Wi-Fi 6 ; Bluetooth v5.2; Volitelně: dedikovaná GPS, připojení 4G LTE, 
Ethernet 10/100/1000 

 Pracovní teplota -29 až 63°C, váha 1,52 kg
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Tablet F110G6 

DC in JackVolitelně: 
Čtečka HF RFID, nebo 
čtečka otisku prstů

Uspořádání vpravo
Horní pohled

Spodní pohled

Dokovací konektor

Volitelně: 
1D/2D čtečka čárových kódů, nebo USB 2.0 port, 
nebo serový port + LAN (RJ45)

Volitelně: RF anténa pass-
through pro GPS, WLAN a 
WWAN

Uspořádání vlevo

ThunderboltTM 4

• USB 3.2 Gen 2 Type-A
• Headphone out / mic-

in combo
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Klíčové vlastnisti tabletu F110G6

Odolnost a všestrannost
Plně odolná konstrukce tabletu kombinující odolnost
(certifikace MIL-STD-810H a IP66) s webovou kamerou s 
FHD rozlišením, zadní kamerou s rozlišením 8 Mpx, 
vybanými IO porty a variabilitu komunikačních rozhraní a 
navíc odnímatelnou klávesnicí.

Velmi dobrá viditelnost - technologie LumiBond® 2.0 
Kombinace prvotřídní spolehlivost a odolnosti a displeje čitelným na slunci.
Více možností dotykových režimů (režim, ruka, rukavice a režim pera a volitelný režim
digitizéru) pro použití v různých podmínkách prostředí.

Rozšířené zabezpečení
Sada robustnách ověřovacích a bezpečnostních funkcí včetně TPM2.0 a 
volitelné technologie vPro, kamery pro ověřování pravosti obličeje s
Windows Hello, čtečky HF RFID, čtečky otisků prstů a čtečky čipových karet.

Getac sunlight 
readable technology

Pozoruhodný výkon
Špičkový výkon procesoru kombinující dlouhou výdrž baterie a možnost
výměny baterie za provozu s prací na více úlohách. Možnost 
konfigurace s využitím nejnovějšího procesoru Intel® Tiger Lake Core™
i5 nebo i7 a 4G LTE WWAN včetně 8 pásmové 3D antény.
ThunderboltTM 4 - poskytuje vysokorychlostní připojení a rozšiřuje
možnosti end-to-end řešení.

Design bez nutnosti použití nářadí
Uživatelsky přívětivé řešení vyměny baterie za provozu.  SSD s 
důrauzem na vlepšené vlastnosti a zabezpečení. 
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Tablet F110G6 - ThunderboltTM 4

• Technologie Thunderbolt™ 4 poskytuje připojení 40 Gb/s, čímž zvyšuje 
minimální požadavky na výkon a rozšiřuje možnosti komplexních řešení

• Uživatel může snadno přenést 1 hodinu videa za 10 s
• Poskytuje až 7,5 W (5 V/1,5 A) napájení pro připojená zařízení
• Podporuje až 100W USB PD (napájení)
• doporučujeme použít 100W síťový adaptér Getac Type-C
• Jeden displej s rozlišením 8K nebo dva displeje s rozlišením 4K
• Jeden univerzální kabel Thunderbolt™ 4 může nahradit ostatní kabely USB, 

umožňuje snadný a rychlý výběr kabelu.
• Splňuje specifikace USB4
• Podporuje DP (DisplayPort)
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Tablet F110G6 – pokročilá konektivita

WLAN
Implementováno řešení Intel® Wi-Fi 6 AX201 s podporou
nejnovějšího standardu IEEE 802.11ax, který zahrnuje nové
funkce, jako jsou UL, DL OFDMA a 1024QAM. Uživatel bude
moci využívat plynulé streamování videa ve vysokém
rozlišení, poskytuje méně přerušované spojení a rychlejší
připojení ve větší vzdálenosti od směrovače a v hustém
prostředí.

WWAN s Integrovanou GPS
Vybaveno nejnovějším modulem Sierra Wireless EM7565/EM7511 s 
integrovaným přijímačem GPS/GLONASS, který poskytuje
vysokorychlostní připojení s širokým výběrem pokročilých leteckých
rozhraní a zároveň podporuje většinu pásem 4G LTE na trhu, čímž
zajišťuje pokrytí regionů po celém světě. Modul také nabízí snadnou
cestu k upgradu na nové síťové technologie.

Dedikovaná GPS
Volitelný speciální systém GPS/GLONASS pro model F110 je 
kompaktní, vysoce výkonný a energeticky nenáročný systém
GPS. Čipová sada poskytne uživatelům vynikající citlivost a 
výkon pro přesné sledování polohy.

Bluetooth 
Bluetooth 5.2 umožňuje snadnější sdílení souborů a párování
zařízení s vyšší energetickou účinností a vyšší rychlostí. Umožňuje
připojení více zařízení najednou.
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Tablet F110G6 - odolnost

Pevná robustní konstrukce tabletu F110 umožňuje přežít extrémní teploty, vlhkost a 
prašnost a zajišťuje maximální spolehlivost ochrany dat během provozu v terénu

Rozšířené pracovní teploty
a odolnost proti pádu Předchází magnetickému rušení

jiné elektroniky

Chráněno proti vnikání prachu a 
písku, a odolné proti intenzivně 

tryskající vodě

Schváleno pro použití ve vozidlech a 
jejich součástí
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Příslušenství pro F110G6

Taška Otočný ruční popruh se stojánkem

Klávesnice

Pevné madlo

Stylus Digitizér

100W Type-C AC Adaptér

120W DC-DC Adaptér do 
vozidla
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Příslušenství pro F110G6

Standardní Baterie
(11.4V, typical 2680mAh; min. 2640mAh)

Vysokokapacitní Baterie
(11.1V, typical 4200mAh ; min. 4080mAh)

SSD s pouzdrem

Dokovací řešení Havis Dokovací řešení Gamber Johnson Kancelářský dok



Služby Getac – servis a SW řešení

Řešení pro konkrétní pracovní odvětví

Společnost Getac Select® se inspirovalai
zákazníky a výzvami, kterým čelí.

www.elvac.eu
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Záruka Getac - nejlepší záruka v 
oboru

Pokrývá vše
Záruka společnosti Getac 
zahrnuje všechny hlavní
systémové komponenty

(klíčové komponenty jsou
displej, základní deska, pevný

disk/SSD, klávesnice atd..)

Náhodné poškození
Záruka Getac Bumper-to-
Bumper zahrnuje krytí pro 

náhodné rozbití a vystavení
devastačním podmínkám

Originální díly
Záruční opravy provádějí
specializovaní technici s 
použitím originálních
výrobních dílů Getac.

Úplná výměna
Pokud tablet či notebook 
nelze opravit, nahradí ji 
Getac jednotkou stejné
nebo vyšší specifikace

Bez starostí
Žádné další výzvy, čekání na

odhady a schválení oprav, stačí
nahlásit problém s produktem

pomocí RAM systému na webu a 
Getac se postará o zbytek
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Možnosti a rozšíření služeb Getac

Rozšíření záruky Bumper to 
Bumper (Záruka náhodného 
poškození) 
4 / 5 rok

Ponechejte si své SSD 
Záruka
3 / 4 / 5 rok

Rozšířená standardní záruka
4 / 5 rok

Rozšířená záruka na příslušenství
Pro dokovací stanice a držáky Getac 
vyráběné třetími stranami
2 / 3 / 4 / 5 rok

Naše záruka na ponechání pevného disku vám umožňuje 
zažádat o RMA, vyjmout disk (aniž by to mělo vliv na vaši 

záruku) a zaslat zařízení k opravě bez disku.
Pokud jste pevný disk či SSD označili jako příčinu problému, 
můžeme vám zaslat náhradní pevný disk/SSD včetně image 

vašeho operačního systému, jako by byl dodán v novém 
zařízení
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Shrnutí - nejlepší STANDARDNÍ záruka na trhu!

3 roky PACK & COLLECT
S410

3 roky BUMPER to BUMPER
ZX70, V110, F110, UX10, K120, A140, T800,

5 let BUMPER to BUMPER
X500, X500 Server, B300, B360

• Vše v ceně zařízení - platí i pro náhodné poškození. Zákazník má nárok na jednu 
výměnu LCD, MB, KYB, SSD za rok, po dobu záruky.

• Žádost o službu http://en.Getac.com/support/Getac-dhl_service.html
• Kurýr DHL vyzvedne zařízení Getac následující pracovní den
• Jednotka bude opravena, vyčištěna a odeslána zpět na požadovanou adresu do 7 pracovních dní

http://en.getac.com/support/Getac-dhl_service.html
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Getac - SELECT SOFTWARE

Poskytovatelé - 3. strany

GETAC DEVICE MONITORING 
SYSTEM - GDMS 

softwarové řešení, které sleduje 
a monitoruje nasazená zařízení 

a odhaluje potenciální problémy 
dříve, než se projeví  v terénu. 

GDMS  pomáhá udržovat 
provozní efektivitu 

prostřednictvím sledování:
výkonu baterie, uložiště, 

událostí BSoD, problémy s 
nuceným vypnutím, využití 
zařízení, úrovně firmwaru, 

umístění zařízení

GETAC DRIVING SAFETY 
UTILITY

Nástroj pro ochranu řidičů 
Snižuje vizuální a manuální 
rozptylování pomocí funkce 

vypnutí obrazovky a 
uzamknutí klávesnice, aby 

řidiči zůstali soustředění a byli 
v bezpečí. Jednorázová platba 

za trvalou licenci - efektivní 
způsob, jak ochránit 

zaměstnance a zabezpečit 
majetek.

GETAC KEYWEDGE BARCODE 
UTILITY

Aplikace s níž získáte jedno 
dotykovou odolnou čtečku 

čárových kódů, která  využívá 
zadní kameru a je vhodná pro 

průmyslové použití v terénu, a je k 
dispozici všech zařízeních Getac.
Výhodné softwarové řešení pro 

nízko objemové skenování všech 
hlavních  1D a 2D čárových 

kódů.



ELVAC a.s.
Hasičská 53,  700 30 Ostrava – Hrabůvka, Česká republika,
Tel.: +420 597 407 100, E-mail: info@elvac.eu
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