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Odolné tablety – Getac ZX10
Společnost Getac rozšiřuje svou nabídku odolných tabletů se systémem Android  
o zcela nový 10” tablet ZX10.

Nový 10”tablet s operačním systémem An-
droid 11 představuje integrální robustní 
spolehlivost v perfektní rovnováze s kom-
paktním a lehkým designem.

Klíčovými prvky jsou mimo jiné přední 
fotoaparát s rozlišením 8 Mpx, zadní foto-
aparát s rozlišením 16 Mpx, dedikovaná 
GPS navigace, dva sloty pro LTE SIM karty, 
dvě baterie vyměnitelné za provozu a mož-
nost až 6GB LPDDR4 RAM a 128GB úložiště.

Getac ZX10 kombinuje operační systém 
Android 11 a mobilní platformu Qualcomm 
Snapdragon 660 s grafický procesor Adre-
no™ 512. Tablet ZX10 přináší bezproblémo-
vé uživatelské prostředí a umožňuje efektiv-
ní práci v široké škále scénářů v terénu. Dvě 
baterie vyměnitelné za provozu zaručují 
celosměnný provoz. Na slunci čitelný displej 

LumiBond® s jasem 800 nitů a možností do-
tyk  v dešti i v rukavicích a pomáhá udržet 
produktivitu v různých povětrnostních pod-
mínkách. Model ZX10 nabízí také možnost 
volby až 6GB LPDDR4 RAM a 128GB úložiště, 
což zákazníkům pomáhá předjímat budoucí 
požadavky jejich oboru.

Vynikající komunikace v terénu
Přední fotoaparát s rozlišením 8 Mpx a špič-
kový zadní fotoaparát o rozlišení 16 Mpx 
poskytují mimořádně kvalitní snímání fo-
tografií a videí, dva integrované mikrofony 
navíc odfiltrují hluk v pozadí pro lepší kva-
litu zvuku. Bezdrátové spojení Wi-Fi 802.11 
ac, rozhraní Bluetooth (v5.0), dedikované 
GPS navigace a volitelný modul 4G LTE 
nabízí rychlý přenos dat a možnost určení 
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polohy ve vzdálených terénních stanoviš-
tích. Dva sloty na LTE SIM karty umožňují 
pracovníkům v terénu rychle přepínat mezi 
dvěma operátory 4G sítí. Provozní flexibili-
tu dále zvyšuje podpora privátní sítě CBRS.

Špičková odolnost 
a spolehlivost
Stejně jako ostatní zařízení Getac, i tablet 
ZX10 je konstruován od základu odolně 
pro maximální spolehlivost a minimální 
stres. Certifikace MIL-STD-810H a IP66 zna-
mená, že snadno odolá pádu z výšky až  
1,4 metrů, nárazům, dešti, vibracím, pra-
chu a polití tekutinou. Rozsah provozních 
teplot od -29 °C do 63 °C mu navíc zajišťuje 
celoroční použitelnost. I se všemi těmito 
vestavěnými ochranami má ZX10 stále 
tloušťku pouhých 17,9 mm a hmotnost jen 
něco málo přes 1 kg, což nabízí vynikající 
přenosnost a mobilitu v terénu.

Specifikace
• Displej: 10,1" TFT LCD (1920 x 1200),
 800 nitů LumiBond®, kapacitní 

vícedotykový
• CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 660, 

osmijádrový 1,95 GHz
• RAM a uložiště: 4 GB LPDDR4, 
 64 GB eMMC, volitelně: 6 GB LPDDR4, 

128 GB eMMC
• Přední kamera 8M pixelů, zadní kamera 

s automatickým ostřením 16M pixelů 

• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a, Bluetooth (v5.0), 
GPS, Dual Micro SIM, Volitelně: 4G LTE

• Volitelné: čtečka čárových kódů 1D/2D, 
čtečka čipových karet, čtečka HF RFID/
NFC

• 4 programovatelná tlačítka, 1x USB 3.2 
Type-C, 1x USB 2.0 (Host), 1x MicroSD

• Provozní teplota: -29°C až 63°C, 
certifikováno MIL-STD-810H a IP66

• Operační systém: Android™ 11.0

Více podrobnějších informací o tabletech 
Getac, získáte na internetových stránkách 
společnosti ELVAC a.s. (www.elvac.eu), kte-
rá je distributorem společnosti Getac na 
českém trhu a disponuje technickým záze-
mím 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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