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RuggON ponúka kompletný rad čiastočne odolných a plne odol-
ných tabletov s veľkosťou displeja v rozmedzí 7“ až 10.4“. Tablety 
RuggoON pokrývajú široké spektrum aplikačných požiadaviek. 
RuggON ponúka tablety založené na OS Microsoft Windows aj na 
platforme Android. Zákazníci majú na výber z rôznych výkonnost-
ných úrovní spracovania, komplexných integrovaných a modulár-
nych možností rozšírenia, podporu starších verzií a zobrazovacích 
technológií. RuggON sa vyznačuje výborne zvládnutou logistikou, 
vďaka ktorej je schopný dodávať desiatkové množstvá do jedného 
mesiaca.

PM-311B je odolný 7“ tablet na všestranné využitie s rozmermi 
22,5 x 16,8 x 2,7 cm a vážiaci aj napriek svojej odolnosti len 
0,95 kg. O výkon tabletu sa stará Intel® Celeron® N2930, 1,83 GHz 
doplnený o 4 GB DDR3. Operačná pamäť je však rozšíriteľná na ka-
pacitu 8 GB. Na uloženie všetkých potrebných dát je k dispozícii 
128 GB/256 GB SSD disk. RuggON PM-311B je ovládaný cez 
dotykový 7“ displej s rozlíšením 1 024 x 600 a so svietivosťou 
850 nits. Samozrejmosťou je multitouch a odolnosť displeja zabez-
pečuje Gorilla glass.

Model PM-311B prináša výbornú čitateľnosť displeja na slnku (naj-
lepšiu vo svojej triede 850 nitov vďaka optickému lepeniu). Širokú 
využiteľnosť tabletu podporuje vysoko výkonná čítačka odtlačkov 
prstov, MRZ čítačka a niekoľko bezpečnostných funkcií. PM-311B 
je vôbec prvý tablet na svete, ktorý vie čítať až tri linky (Machine 
Readable Zone), čo umožňuje zachytiť, identifikovať a spracúvať 
cestovný pas, víza a občiansky preukaz. Vybavený kapacitnou 
508 dpi a vysoko výkonnou čítačkou odtlačkov prstov môže zhro-
mažďovať podrobnejšie a presnejšie charakteristiky odtlačkov prstov 
a ich priradenie k databáze.

Okrem šifrovaného SSD s certifikáciou FIPS 
140-2 ponúka tiež funkciu bezpečne vymazať dáta SSD pri mimo-
riadnych udalostiach, a to stlačením jediného tlačidla. Využíva na 
to technológiu SecureWipe Phoenixu a realizáciu radu globálnych 
štandardných algoritmov. Je vybavený aj USB kľúčom zapaľovania 
Janus, čo je jediné riešenie zabezpečenia na trhu, ktoré spája BIOS, 
cloudové služby a fyzický USB kľúč, pričom všetko pracuje spoločne 
s cieľom autentizácie používateľov.

V rozhraní tabletu nechýba ethernet, USB, micro USB či RS-232. 
O konektivitu sa stará WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth V4.0 a voli-
teľný 4G LTE modul, GNSS (Global Navigation Satellite System). Sa- 
mozrejmosťou je možnosť fotografovania 8MP s LED flash, resp. 2MP  
šošovkou. Odolnosť je deklarovaná krytím IP65, MIL-STD-810G,  
pričom tablet je odolný proti vibráciám a pádu z výšky 1,5 m a do-
káže pracovať pri teplote od –20 °C do 50 °C a vlhkosti 5 % – 95 %. 
Tablet možno rozšíriť o prídavnú batériu 4 200 mAh, Dock pre vo-
zidlo, kancelársky Dock, VESA bracket, nabíjačku batérií apod.

Podrobnejšie informácie o odolných tabletoch RuggON získate u dis- 
tribútora výrobcu na slovenskom trhu, disponujúceho technickým 
zázemím a skúsenosťami, ktoré týmto výrobkom vdychujú život.
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