
على حجم اجليب - صالبة عالية 
يتميز جهاز الكمبيوتر احملمول Janam’s XM75 بأقصى مستوى من املرونة وتعدد االستخدامات، ويسهل على املستخدم تطويعه لتسجيل البيانات بدقة 
وكفاءة. مع شاشة تعمل باللمس سعوية باللمس بقياس 4.3 بوصة ولوحة مفاتيح رقمية مضاءة بإضاءة خلفية، يعد XM75 واحًدا من االجهزة الفريدة 

املصممة خصيًصا للتطبيقات ذات املدخالت الكثيرة. يعمل تصميمه املدمج مع التصميم الكبير للوحة املفاتيح على توفير احلل املثالي لقطاع االعمال 
�الذي يحتاج الى لوحة مفاتيح وشاشة ملس كبيرة في نفس اجلهاز.

يدعم جهاز XM75، القوي املناسب للجيب، نظام تشغيل أندرويد الفّعال في قطاع االعمال. ويوفر أحدث التطورات التكنولوجية ملساعدة شركات النقل 
واخلدمات اللوجستية واخلدمات امليدانية وشركات التوصيل على تعزيز اإلنتاجية وتبسيط العمليات وحتسني جتربة العمالء.

�أداء استثنائي.
الوزن وحجمة يتناسب مع حجم اجليب  • خفيف 

• نظام تشغيل أندرويد 
Gorilla Glass 3 شاشة ملس ساطعة مقاس 4.3 بوصة مع •

• لوحة مفاتيح رقمية ذات تصميم استثنائي
 2Dbarcode قدرة فائقة على قراءة باركود ثنائي األبعاد •

 )RFID( و تقنية حتديد الهوية مبوجات الراديو )NFC( مع وجود تقنية التواصل قريب املدى •
• 4G LTE فائق السرعة

• واي فاي وبلوتوث
GMS معتمد من جوجل والقدرة على استخدام خدمات جوجل لالجهزة احملمولة •

• عمر بطارية طويل
• امكانية اضافة مقبض تشغيلي

1.877.JANAM.99+inquiries@janam.comwww.janam.com

جهاز كمبيوتر محمول
ذا صالبة عالية



ارتفاع  من  سقوط  وحتمل  إمكانية  وكذلك   ،IP67 مبعيار  محكم  إغالق  بخاصية 
عالية  حرارة  درجات  ليتحمل  مصمم  القوي   XM75 جهاز  فإن  متر،  أقدام/1.5   5
وصدمات وبيئة عمل استثنائية. راحة البال في قطاع االعمال حني توفير   فترة ضمان 
خاصة ملدة عامني ومستوى خدمة يلبي احلاجة دون أي تكلفة إضافية، مع وجود خطط 
خدمة شاملة اختيارية متاحة للراغبني في مواصلة توسيع استثماراتهم في أجهزة 

الكمبيوتر احملمولة. 

مزايا مناسبة - سعر مناسب

حتمل السقوط من ارتفاع 5 أقدام/1.5 نظام تشغيل أندرويد
متر 

قراءة 2D bar-code عالي االداء

4G LTE تقنية 

بلوتوث

IP67 إغالق محكم وفق معيار

كاميرا 13 ميجا بكسل خلفية

GPSواي فاي

لوحة مفاتيح رقمية

شاشة ساطعة مقاس 4.3 بوصة

عمر بطارية طويلخاصية RFID وNFC مدمجة



تسجيل البيانات

مصور Honeywell N6603 ثنائي األبعاد مصور 

13 ميجا بكسل ملونة خلفية كاميرا  
تركيز تلقائي للكاميرا مع   

فالش LED يتحكم فيه املستخدم  

MIFARE Ultra� ؛ISO15693؛ISO14443B ؛ISO14443A يقرأ RFID/NFC )إصدار WWAN فقط( 
 MIFARE  ؛Light

 MIFARE  ؛UltraLight C
1k/4k/Plus؛

MIFARE DESFire؛MIFARE DESFire EV1؛    
HF في نطاق 13.56 ميجا هرتز NFC  

�اتصال الشبكة

منفذ MicroUSB يدعم USB 2.0 عالي السرعة  USB

EDGE/GPRS/GSM؛    WWAN
 UMTS/HSDPA/HSUPA/  

4G LTE ؛+HSPA/HSPA   

802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r/v  WLAN

IEEE 802.11؛ WEP؛ WPA/WPA2؛   األمان 
EAP�TLS ؛PEAP/MSCHAPv2  

v4.1 ,1 فئة البلوتوث  WPAN

GLONASS يدعم Qualcomm GPS  GPS 

امللحقات

مجموعة قاعدة USB بفتحة فردية  مجموعة قاعدة إيثرنت بفتحة فردية

مجموعة شحن للبطارية بأربع  فتحات  مجموعة قاعدة بأربع فتحات 

بطارية احتياطية محول طاقة 

حقيبة تشغيل حافظة نايلون 

حزام لليد قلم ستايلس مع حبل 

مقبض تشغيل

السالمة / األمور التنظيمية

IEC 60950؛ EMC؛ RF; SAR؛ LED؛   السالمة 
الليزر  

CE ؛GCF ؛IC ؛FCC الراديو 

XM75 مواصفات

Janam Technologies
100 Crossways Park West

Suite 105
Woodbury, NY 11797

1.877.JANAM.99+ :هاتف

رقم محلي: +1.516.677.9500
فاكس: +1.516.320.8031

 inquiries@janam.com :بريد إلكتروني

االتصال بالدعم الفني:

أمريكا الشمالية: +1.866.915.5311 
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا: +441202.946945

janamcare@janam.com :بريد إلكتروني

.Janam Technologies, LLC هما عالمتان جتاريتان لشركة Janam وشعار Janam .والشركات التابعة لها. جميع احلقوق محفوظة Janam Technologies 2018© شركة�
جميع العالمات املائية األخرى مملوكة ألصحابها املعنيني.

املواصفات الفنية

أندرويد 6.0.1 نظام التشغيل 

 Qualcomm Snapdragon™  1.2 جيجا هرتز املعالج 
410 رباعي النواة  

2 جيجابايت/16 جيجابايت الذاكرة 

فتحة بطاقة microSD ميكن للمستخدم الوصول إليها  التوسيع 
SDHCو SD مع دعم  

4100 مللي أمبير/ساعة 3.85 فولت قابلة إلعادة الشحن  الطاقة 
بطارية ليثيوم أيون   

اخلصائص املادية

3.02 بوصة × 6.53 بوصة × 1.15 بوصة األبعاد 
76.83 ملم × 166.01 ملم × 29.27 ملم  

10.5 أوقية / 300 جم شامل البطارية الوزن 

4.3 بوصة WVGA )480 × 800 بكسل( الشاشة 
Corning Gorilla Glass 3 مع  

شاشة ملس سعوية لوحة اللمس 

اجلوانب البيئية

درجة حرارة التشغيل  -4 م إلى 140 ف / �20 مئوية إلى 60 مئوية

-13 إلى 158 ف / �25 إلى 70 مئوية درجة حرارة التخزين 

غير مكثِفة، %95 الرطوبة 

سقوط متعدد من ارتفاع 5 أقدام/1.5 متر على اخلرسانة السقوط 
على جميع اجلوانب بدرجات حرارة متنوعة  

MIL�STD 810G وفق معيار  

IP67 املاء والغبار 

15 �/+ كيلو فولت هواء؛ +/� 8 كيلو فولت تالمس  )ESD(التصريف الكهربائي اإلستاتيكي

مزايا الواجهة

مقبس سماعة رأس 3.5 ملم؛ سماعة؛  الصوت 
عدد 2 ميكروفون  

LED اهتزاز، مؤشرات املنبعات 

MicroUSB يدعم USB 2.0 عالي السرعة املوصالت 

ثنائي اللون  LED مؤشرات

جيروسكوب؛ املعِجل؛   مستشعر احلركة 
مستشعر ضوء؛ مستشعر تقارب؛ بوصلة رقمية

لوحة مفاتيح عددية )24 مفتاح( بإضاءة خلفية؛ أزرار خارجية 
زران خارجيان  


