Ficha de Dados

REALWEAR
NAVIGATOR ™ 500
A solução de realidade assistida de
força industrial de última geração

O RealWear Navigator™ 500 é a solução líder de realidade assistida robusta projetada para
envolver, capacitar e elevar o trabalhador da linha de frente moderna. Conecte-se e colabore com especialistas remotos, siga fluxos de trabalho digitais, visualize dados de IoT e muito
mais. Reduza com segurança o tempo de inatividade, melhore a qualidade e a produtividade
dos funcionários, ao mesmo tempo em que obtém um ROI significativo.

Construído para produtividade. Projetado para a segurança.
Turno completo, Mãos-Livres

Design Modular Revolucionário

Trabalhe confortavelmente o dia todo e
faça hot swap facilmente da bateria sem
perder um minuto no trabalho.

Permite agilidade e adaptabilidade no
trabalho para oferecer suporte a ainda
mais casos de uso.

Colaboração Remota melhorada

Login seguro e contínuo e
implantação corporativa

Aumenta a produtividade, economiza
custos com viagens e reduz o tempo de
inatividade do equipamento.

Reduz o tempo e o atrito para colocar os
dispositivos em funcionamento, implantados e gerenciados com segurança.

Transforme sua linha de frente
Compatível com mais EPI do que
outros dispositivos vestíveis.

Bateria hot-swappable para uso
em turno completo.

Impressionante, câmera
modular com Sensor de 48 MP
até em ambientes com pouca luz.

Cancelamento de ruído incomparável, com 4 microfones para uso
com as mãos livres.

Testado contra quedas, à prova de poeira
e resistente à água para ambientes de
trabalho desafiadores, incluindo calor
extremo de até 122 ° F / 50 ° C.

Tela nítida e vibrante, equivalente
a uma tela de 7 “.

RealWear Navigator ™ 500 especificações
Geral
Sistema operacional

Android 11 (AOSP) + interface mãos-livres WearHF ™ + recursos empresariais

Processador

Qualcomm de 8 núcleos 2,0 GHz® Snapdragon ™ 662 com GPU Adreno 610 - OpenGL® ES 3.2 e OpenCL ™ 2.0

Memória

64 GB de armazenamento interno / 4 GB de RAM / slot MicroSD (cartão máximo com suporte de 512 GB)

Peso

270g

Robustez

IP66, MIL-STD-810H, queda de 2 metros / 6,5 pés

Botões Dedicados

Botão liga / desliga (com sensor de impressão digital integrado), programável: botão de ação, botão
esquerdo, botão direito

Conexão

Áudio de 1/8 ”/ 3,5 mm, 1 USB Type-C

Braço da Tela

Ajusta de seis maneiras para a maioria dos tamanhos de cabeça, compatível com o olho esquerdo ou
direito, a tela pode ser movida para fora do caminho quando não estiver em uso

Temperatura operacional, umidade

- 4 ° F a + 122 ° F / -20 ° C a + 50 ° C, 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação)

Aplicativos Incluídos

Navegador de documentos, câmera com leitor de código de barras, gravador de áudio, gravador de vídeo,
visualizador de página da Web, sincronização em nuvem, reprodutor de mídia, calculadora, pedômetro,
cronômetro

Idiomas e dialetos suportados

Chinês (cantonês, mandarim simplificado e tradicional), tcheco, holandês, inglês (americano, australiano,
britânico), francês, alemão, indonésio, italiano, japonês, coreano, polonês, português, russo, espanhol,
tailandês

Opções de login

Aplicativo complementar, teclado de voz com modo seguro

Conectividade e Sensores
Bluetooth

Bluetooth® 5.1

Wi-fi

802.11 a / b / g / n / ac - 2,4 GHz e 5 GHz

GPS e localização

• GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS e SBAS
• Suporte NavIC
• GNSS de frequência dupla (L1 + L5)
• Qualcomm® Posicionamento assistido por sensor

IMU - Rastreamento de Movimento da
Cabeça

3 IMUs (incluindo acelerômetros de 3 eixos, giroscópios, eCompass)

Bateria
Capacidade

Polímero de lítio de 2.600 mAh / 10,0 Wh, recarregável, hot-swappable

Segurança
Segurança

Qualcomm® Trusted Execution Environment, Crypto Engine, Secure Boot

Garantia
Garantia

1 ano de garantia

Planos de serviço e suporte estendidos

Disponível

Acessórios
Incluído

Banda de trabalho, cabo de carregamento USB tipo C

Serviços na nuvem
Prospectiva

Acelera a implantação e gerenciamento centralizado de dispositivos

Nome do modelo T21G
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