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Conheça o mais
novo Psion EP10
O mais durável e completo PDA corporativo do mercado
Construído com as principais tecnologias da plataforma Omnii™, o Psion EP10
disponibiliza completas funcionalidades num dispositivo de fácil manuseio e muito
ergonômico, além de extremamente poderoso e durável, talvez o PDA corporativo mais
durável de sua classe no mercado.
Como um dispositivo diferente e incomum, o EP10 é otimizado para aplicações
comerciais e industriais. Ele apresenta todo o desempenho dos equipamentos de ponta
da Psion de uma forma mais acessível e compacta. EP10: ele trabalha com afinco para
que seu negócio opere com mais inteligência em campo.
www.psion.com
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O PDA Corporativo Durável

O PDA Corporativo Durável
Ele trabalha com afinco para que seu negócio opere com mais inteligência em campo
Desde 1980, a engenhosidade adaptiva foi integrada a tudo o que criamos. Hoje, nada mudou - é o que nos
motiva a inovar soluções de computação móvel que transformam o modo como as empresas operam.

Aplicações típicas
Serviços de Campo
Engenheiros de campo são encarregados de uma difícil tarefa: entregar um serviço de
alta consistência, onde ele é mais necessário – na linha de frente. O EP10 os equipa com
as ferramentas de que precisam para acessar, capturar e transferir dados de forma
rápida e simples. Então, eles estão livres para se concentrar no trabalho à mão. EP10 é o
PDA corporativo correto para os rigores da estrada.

Agora, o mais novo Psion EP10 comprova o que nosso espírito pioneiro continua a produzir. Ele também
é a mais recente demonstração de como “Open Source Mobility” (OSM) e nossa comunidade on-line
(“IngenuityWorking.com”) trabalham para trazer os melhores resultados aos nossos clientes.
O EP10 é construído com a mesma tecnologia central que fomenta a família Psion Omnii™. Isto significa que
EP10 possui um extenso conjunto de funcionalidades que ajudam os clientes a minimizar o tempo de parada,
maximizar a produtividade e reduzir os custos no longo prazo – o que permite às empresas trabalhar de forma
cada vez mais inteligente em campo.

Segurança Pública
Vivemos em um mundo cada vez mais preocupado com a segurança. Agora, mais
do que nunca, as organizações nos setores público e privado, precisam de maneiras
rápidas e inteligentes para controlar e impedir o acesso a todos os tipos de informações
e ambientes. O EP10 trabalha para uma grande variedade de agentes do governo e de
segurança para ler, validar e autenticar identidades eletrônicas e físicas – em qualquer
lugar.

Serviços de Correio e Postais
Negócios são implacáveis quando se trata de serviços postais e de correio: o relógio não
pára e os clientes não vão esperar. O EP10 fornece computação inteligente e conectada
para assegurar que os pacotes corretos serão entregues às pessoas certas – na hora
certa, o tempo todo.

Recursos e Benefícios
O EP10 Psion é otimizado para aplicações industriais, oferecendo todos os recursos de um computador de tamanho
industrial – sem o peso e volume extras. Nenhum outro computador móvel com fator de forma pequeno chega
próximo a ele!
móvel incluindo CDMA (EVDO rev A) ou GSM (UMTS
Desempenho sem Comprometimento
3.8G HSPA+), GPS, WiFi e Bluetooth.
O EP10 possui capacidade de ponta no mercado.
Construído com o mais moderno microprocessador
Experiência de Visualização Otimizada
Texas Instruments AM3715 Sitara ARM, o EP10
A EP10 ostenta uma tela a cores VGA ampla, de alta
proporciona um desempenho de referência com uma
resolução de 3,7” transfletiva, bem como um sistema
velocidade de “clock” de 800 MHz e 1375 Dhrystone
“touch-screen” integrado que pode ser operado com
MIPS. Sua arquitetura superescalar permite lógica
os dedos ou com uma caneta de toque. O monitor foi
computacional mais eficiente, e sua memória 256 RAM
projetado para ser legível sob luz solar durante o dia e
/ 2 GB Flash oferece melhor suporte ao executar vários
luz de fundo para ambiente escuro.
aplicativos simultaneamente.
Fator Formato Compacto
Tamanho, fator de forma e ergonomia são pontos
fortes do EP10. Pesando apenas 345g, com um estojo
durável, o EP10 é leve e bem equilibrado na mão e
é tão fácil de colocar no bolso quanto é para usar.
Ele também possui um teclado retroiluminado que é
projetado para a operação ambidestra ou com uma só
mão.

Sensores Inteligentes
Sensores EP10 embutidos e interativos permitem que
os operadores/usuários trabalhem melhor com a sua
computação sensível ao contexto. Eles abrangem tudo,
desde sensores de proximidade e luz a acelerômetro,
giroscópio, bússola digital e GPS, permitindo
funcionalidades de iluminação automática, rotação de
tela e dados de geomarcação precisos.

Para obter maiores informações visite psion.com/br

O conjunto de recursos extensivos do EP10 significa que ele não se limita apenas a estas aplicações destacadas acima.
Este PDA corporativo durável também permite que as empresas aumentem a eficiência e maximizem a produtividade em
aplicações tais como Utilitários, Transporte de Produtos, Entrega Direta na Loja e muito mais.

Principais Acessórios
Módulos Snap USB e RS232
O Módulo Snap USB oferece suporte a USB OTG e inclui cabo Host enquanto
que o RS232 vem como padrão com um conector DB9 que suporta sinais
RS232 completo. Ambos os Módulos Snap se afixam de forma segura à parte
inferior do dispositivo sem a necessidade de ferramentas, além de ambos
serem IP54 e terem uma temperatura operacional de -10ºC a +50ºC.

Base de Acoplamento Desktop Única
Assim como o EP10, a Base de Acoplamento Desktop tem um fator de forma compacto. Ela inclui uma
porta USB Micro que acomoda USB on-the-go (OTG), um cabo Client Active Sync e um carregador de
bateria de reserva com indicador de carga LED que permite aos usuários carregarem simultaneamente o
aparelho e a bateria de reserva.

Recursos Completos
Apesar de pequeno, o EP10 ainda é grande em
funcionalidades. Para oferecer a funcionalidade total,
a EP10 vem com uma câmera de 3.2MP integrada,
varredura a bordo que agiliza a coleta de dados
com o seu gerador de imagens 2D omnidirecional, e
opções de bateria recarregável padrão e Li-Ion de alta
capacidade, fornecendo energia para todo um turno de
trabalho.
Capacidade Máxima de Rede Sem Fio
Rádio dedicado dá ao EP10 flexibilidade total e rápida
transferência de dados em todos os aplicativos. O EP10
suporta os mais recentes padrões de comunicação

Inspeção de bilhetes móveis
Qualquer tipo de aplicativo de emissão de bilhetes é bem sucedido ou falha em uma coisa: logística. Poucas tarefas são
tão cruciais para o correto funcionamento quanto o eficiente gerenciamento de números, movimentos e segurança de
passageiros e pessoas. O EP10 mobiliza e agiliza a verificação de ingressos para uma maior precisão e custos reduzidos.

O acelerômetro embutido do EP10 permite que a exibição
gire com base na orientação do dispositivo.

Base de Acoplamento Quádrupla
A Base de Acoplamento Quádrupla permite que até quatro unidades
EP10 sejam carregadas ao mesmo tempo em que fornecem
conectividade Ethernet. A Base de Acoplamento Quádrupla também
vem com opção para instalação em suporte de metal na parede.
Uma lista completa de acessórios está disponível em www.psion.com/br

EP10
Especificações*

NÚMERO DO MODELO: 7515
NOME DO MODELO: EP10

AMBIENTE DE
PROGRAMAÇÃO

• HTML, XML
• Mobile Devices SDK
• JavaTM
• Visual Studio® 2008
• APIs de protocolo padrão –
soquetes do Windows®

ÁUDIO E VOZ

• Alto-falante mono 85db embutido
• Microfone
• Receptor
• Suporta VoIP, reconhecimento de
voz e aplicativos Push-to-Talk
• Suporta fone de ouvido sem fio
Bluetooth®
• Alto-falantes frontais e traseiros

TECLADO

MÓDULOS SNAP

• Entrada para USB e DC
• Entrada para RS232 e DC
• Customizável com HDK & SDK

DIMENSÕES FÍSICAS E
PESO

• Tamanho: 158 mm x 78 mm x 30.6
mm (6,2” x 3,1” x 1,2”)
• Peso com bateria de 2400 mAh:
345 g (0,76 lb)

• QWERTY

PLATAFORMA

COMUNICAÇÕES SEM FIO

• Rádio IEEE 802.11a/b/g/n (CCX V4
Certified) on-board:
• Segurança: 802.1X, WPA / WPA2Enterprise
• Autenticação: FAST-MSCHAPv2;
LEAP; PEAPv0-MSCHAPv2;
PEAPv1-GTC; TLS
• Criptografia: 64/128 WEP, AESCCMP, TKIP
• Rádio Bluetooth® v2.0 + EDR
• Rádio UMTS 3.8g HSPA+
• UMTS Five Band: 800, 850, AWS,
1900, 2100 MHz
• GSM Quad-band: 850, 900, 1800,
1900 MHz
• Rádio CDMA EVDO Rev A
• Dual Band: 800/1900 MHz
• Antena 5 banda integrada, suporta
transmissão de voz e dados
• GPS SiRFstarIV com suporte a
A-GPS SiRFInstantFix (48 canais)
• Remoção de inibidor de sinal ativa

SISTEMA OPERACIONAL
• Windows® Embedded Handheld
6.5.3

78 mm
(3.1")

APLICATIVOS DE CÓDIGO
DE BARRAS
• Gerador de Imagens 2D EA11
• Desempenhos de Leitura:
• Taxa de Leitura: Modo 2D: 56
imagens / adaptação automática
• Modo de emulação linear: 200
leituras/ adaptação automática
• Ângulo de leitura: 38,9°
(Horizontal), 25,4° (Vertical)
• Resolução ótica: 752 (H) x 480
(V) pixels, 256 níveis de cinza
• Contraste de Impressão: até 25%
• Simbologias:
• Simbologias 1D: EAN / UPC, GS1
DataBar (expansão limitada e
omnidirecional), RSS, Código
39, Código 128, UCC / EAN 128,
ISBN, ISBT, Interleaved / Matrix
/ Industrial e Standard 2 de 5,
Codabar, Código 93/93i, Código
11, MSI, Plessey, Telepen, códigos
postais (Australian Post, BPO,
Canada Post, Dutch Post, Japan
Post, PostNet, Sueden Post)
• Simbologias 2D: Data Matrix,
PDF417, Micro PDF 417,
Codablock Maxicode, códigos
compostos QR, Aztec GS1

• AZERTY

• Numérico

• Teclado de alta confiabilidade com
luz de fundo ultra-branca
• Ergonomicamente reforçado para
operação ambidestra com uma mão

CÂMERA

• 3.2 Mega Pixel Colorida
• Autofoco
• Flash LED Dual

GERENCIAMENTO DE
ENERGIA

SLOT DE EXPANSÃO DE
MEMÓRIA
• Slot MicroSD

ACESSÓRIOS
RECURSOS AVANÇADOS
• Acelerômetro
• Bússola digital
• Giroscópio
• Sensor de Luz
• Sensor de Proximidade

DISPLAY

Peso: 345g (0.76lb)

APROVAÇÕES
REGULAMENTARES

• 3.7V @ 2400 mAh opcional ou
baterias recarregáveis Li-ion de
Alta Cap 3600 mAh
• Operação para o turno integral
• Bateria SMART
• Backup do sistema durante a troca
de bateria

APLICATIVOS

• Windows® Office Mobile 2010, inclui
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
e SharePoint
• Internet Explorer Mobile
• Windows Office Outlook Mobile
• Windows Media Player Mobile
• Software de Gerenciamento de
dispositivos - Mobile Controle
Center:
• Fácil gerenciamento de
configuração e plataforma de
provisionamento
• Poderosa funcionalidade
de controle remoto e
funcionalidade, e resolução de
problemas
• Perímetro virtual e serviços de
localização integrados em tempo
real
• Dispositivo de Segurança, de
autentificação de usuários e
recursos de bloqueio avançados
• Psion Software Advantage facilita
a customização, implementação e
aumento da produtividade

30.6 mm
(1.2")

158 mm
(6.2")

• Microprocessador AM3715 Sitara
(ARM Cortex A8) @ 800 MHz de
classe industrial
• RAM on-board: 256 MB SDRAM
• ROM on-board: Memória flash de
2 GB

• Base de Acoplamento Desktop
Única
• Base de Acoplamento Quádrupla
• Recarregador de Bateria de 4 Slots
• Base para veículo (ambas as opções
Passiva e Ativa)
• Carregador CLA
• Alça de Mão
• Caneta Ótica & Tether
• Opções de Estojo para Transporte

• FCC Partes 15B, 15C, 15D, 22H, 24E,
27
• IC RSS-210, RSS-132, RSS-133
• EN 300 328, EN 301 489, EN 55022,
EN55024, EN301 511, EN301 908,
EN300 440, EN301 893
• Segurança IEC / EN 60950-1
• Segurança Laser IEC / EN 60825-1

AMBIENTE DE USUÁRIO

• Temperatura Operacional: -10ºC a
+50ºC (14ºF a 122ºF)
• Temperatura de Armazenamento:
-20ºC a +65ºC (-4ºF a 140ºF)
• Umidade Relativa: 5% a 95% UR
sem condensação
• Proteção contra Chuva e pó: IP54,
IEC 529
• Deixar cair: 1,5 m (5 pés) - 26
quedas em cada borda, e face
viarada para o concreto polido;
quedas múltiplas de 1,8 m (6 pés)
• Queda (tumble): 1000 vezes a 0,5 m
(2000 quedas), IEC 60068-2-32
• ESD: Descarga de ar a +/- 15k Vdc,
contatos Vdc a +/- 8k

Uma lista completa de
acessórios está disponível
em www.psion.com/br
O produto é compatível com RoHS.
* Nota: este produto levará a marca CE.
* As especificações estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio.

• Modo retrato VGA 3.7”
• Recurso de luz de fundo Backlight
com 165 cd/m2 de saída
• Legível sob a luz solar com tela de
toque integrada
• Tela colorida TFT 480 x 640
• Caneta de toque ou operação com
os dedos

Para obter maiores informações visite psion.com/br
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