
Descoperiți rezistență și performanța de care are nevoie afacerea ta

Android IP54 Level Protection

Conexiune 4G Drop Test 70cm

MediaTek Helio P35

4GB / 64GB



Crește productivitatea la locul de muncă
cu o tabletă care se adaptează la orice situație de lucru

În fabrică

Controlează procesele și timpul de producție al 
angajaților tăi cu una dintre cele mai robuste 
tablete de pe piață. TAB F21 NEO are un scut de 
protecție din silicon, întărit la colțuri pentru a 
minimiza deteriorarea și ruperea cauzate de 
lovituri, căderi sau lichide vărsate. De asemenea, 
are un nivel de protecție IP54 și testul de 
rezistență la căderi de până la 70 cm.

La birou

Transformă TAB F21 NEO într-un instrument de 
creștere a productivității angajaților tăi. Datorită 
tehnologiei electromagnetice a carcasei sale 
inovatoare cu tastatură și touchpad, poți avea o 
experiență de tastare fluidă pe tot ecranul și în 
poziție de pupitru. Profită de întregul potențial 
oferit de dispozitivul nostru cu ajutorul opțiunii de 
multitasking, care îți va permite să economisești 
timp și să lucrezi mai eficient prin efectuarea a 
două sarcini în același timp.

Pe traseu

TAB F21 NEO dispune de tehnologia de 
conectivitate mobilă și wireless de care are nevoie 
afacerea ta. Accesează datele mobile prin 
intermediul unei cartele nano-SIM și bucură-te de 
mobilitate prin intermediul conexiunii 4G sau al 
rețelelor Wi-Fi de mare viteză. Obține liniște 
datorită bateriei puternice de 8.000 mAh, care 
oferă întregii tale echipe performanța și 
productivitatea de care are nevoie pentru a rezista 
la o utilizare intensivă la locul de muncă.

În călătoriile de afaceri

Beneficiază de toate avantajele unui laptop și de 
agilitatea de a lucra cu o tabletă. Efectuează 
apeluri video, partajează fișiere și rămâi în contact 
cu biroul fără a renunța la spațiul de care ai nevoie. 
În plus, datorită ecranului IPS de 10,1" cu rezoluție 
Full HD 1920x1200, poți face prezentări de 
produse complete, afișa cataloage, face 
demonstrații în timp real și multe altele.

Descoperă soluția EMM certificată de Google

Ai siguranța de a avea control 100% asupra tabletelor, oriunde s-ar afla acestea. Serviciul ORBYS DMCS este conceput 
pentru a oferi un mediu intuitiv și simplu pentru ca managerii IT și coordonatorii de grup să gestioneze de la distanță 
și în mod centralizat utilizarea tabletelor de către angajați.

Puncte forte

• Creează profiluri departamentale specifice în 
care să instalezi masiv conținutul necesar 
pentru activitatea lor.

• Acesta controlează de la distanță utilizarea 
dispozitivelor, instalează, dezinstalează și 
blochează aplicații pe scară largă, limitând 
accesul utilizatorilor la anumite zone.

• Păstrează dispozitivele actualizate și 
securizate la scară masivă prin intermediul 
interfeței noastre.

• Păstrează confidențialitatea datelor și activele 
IT în deplină siguranță datorită opțiunii de 
ștergere automată a contului atunci când te 
deconectezi.

Usuarios
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Restricciones Generales

Restricciones de Pantalla

Restriccion de conexiones

Restriccion de Fecha

Configuraciones administradas

Restriccion de Seguridad

Gestión de Aplicaciones

Desinstalar aplicaciones

Bloquear todos navegadores

Bloquear uso Play Store personal

Instalar aplicaciones de terceros

Deshabilita el modo incognito

Búsqueda segura

Bloquear todos los navegadores excepto Google Chrome

Restricciones Generales

Restricciones de Pantalla

Restriccion de conexiones

Restriccion de Fecha

Configuraciones administradas

Restriccion de Seguridad

Gestión de Aplicaciones

Desinstalar aplicaciones

Bloquear todos navegadores

Bloquear uso Play Store personal

Instalar aplicaciones de terceros

Păstrează evidența tuturor tabletelor



S/N 138XXX1AU20

Pogo connector

Camera frontală Cameră posterioară

Nano-SIM / microSD

Protecție din silicon

Botones
Aprindere Volum +
Reset Volum -Da

Da

Da

Da

Configurație Porturi de intrare/ ieșire
10.1” IPSEcran

Rezoluție
Luminozitate
Sistem tactil

Stocare externă

Audio
Cameră frontală/ posterioară
Alimentare și încărcare
Baterie
Tastatura

USB-C OTG și încărcare
DC 3,5mm încărcare
Căști
Senzor gravitate
Accelerometru
Bliț de cameră
GPS
Radio FM
Notificare de încărcare cu LED
Microfon
Vibrator

1.920x1.200

280cd/m2

10 puncte, G+G capacitiv

Suportă microSDCard 
de până la 128GB SDHC

2 difuzoare interne de 0.8W

2Mpx / 5Mpx

AC 100V~240V, 50-60Hz, 2A

3.7v, 8.000mAh

Tastatură cu trackpad (Opcional)
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Sistem de operare
Chipset MediaTek 6765 64bit

Chipset grafic
CPU

RAM
ROM

IMG PowerVR GE8320

Octa-Core A53 4x2.3GHz + 
4x1.8GHz

4GB LPDDR4

64GB

Versiune Android 10

Conectivitate

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band 
(2.4GHz / 5GHz)

SIM

Rețea mobilă 2G
Rețea mobilă 3G

Rețea mobilă 4G

Bluetooth

2xNano-SIM 
(combinat cu microSD)

GSM: EGSM900, DCS1800

WCDMA: Banda 1, Banda 8

LTE: Banda FDD(3/7/20) - 
TDD(38)

v5



https://orbys.eu


