TSC5

KON T ROLLE N HE T

Ingen dag är den andra lik
Kontrollenheten Trimble® TSC5 är den pålitliga, moderna, sjätte
grenerationens mätenhet som låter dig och ditt team jobba
effektivt och exakt, varje dag, hela dagarna. Den Android-baserade
kontrollenheten för mätarbeten består av en skärm på fem tum och
ett komplett tangentbord vilket ger en snabb och effektiv hantering,
även med handskar på. TSC5 är enkel att bära med sig och enkel
att använda. Den är slitstark och har ändå låg vikt, och batteriet
räcker hela dagen. TSC5 ger dig den där perfekta balansen mellan
hög prestanda och tillförlitlighet som du lärt dig att förvänta dig
av Trimble. Kombinera med programvaran Trimble Access™ så har
du det perfekta verktyget för både utsättning och insamling av
precisionsdata i fält.

Trimble.com/TSC5

Värdefull produktivitet för
mätteknikernas vardagsuppgifter
Kontrollenheten Trimble TSC5 är utformad för att vara en verklig arbetshäst för de praktiska, vardagliga
uppgifterna. Den kombinerar enastående prestanda med hög tillförlitlighet så att du kan slutföra dina
arbetsuppgifter effektivt och exakt.

Den perfekta kombinationen av prestanda och tillförlitlighet
En ljusstark, 5-tums, antireflexbehandlad touchskärm
som kan användas med fingret, en pekpenna eller med
handskar på gör att du får mer gjort såväl i solljus som
i mörker.
Bakgrundsbelyst alfanumerisk knappsats för enkel
inmatning av data, även under tuffa förhållanden.
12 fysiska funktionstangenter, plus kombinationerna
med Shift- och AGr-tangenterna, ger dig ännu
större möjligheter att snabba upp återkommande
arbetsuppgifter.
Batteri med lång livslängd, och ett löstagbart batteri som
backup, ger dig tillräckligt med kraft för en hel arbetsdag.
Tålig och tillförlitlig, byggd enligt militära specifikationer
och IP65-klassad. Klarar alla slags miljöer och
förhållanden du möter i din vardag.
Optimerad för att köra den senaste fältprogramvaran
Trimble Access, för ett smidigt arbetsflöde
specialutformat för mätarbeten.

Stöd för kompatibla externa Trimble GNSSmottagare som till exempel Trimble R12i
och Trimble R12 vid krav på högre precision
i positionsangivelserna.
Lägg till ytterligare funktioner – till exempel
långdistansradio eller GNSS-mottagare med en
precision på under en meter – med hjälp av en
extra Trimble EMPOWER-modul som kan bytas
av användaren.

TSC5 är också utrustad med ...
Högupplöst kamera med 13 MP
Snabb och kraftfull processor: Qualcomm 2.2 GHz
4 GB minne och 64 GB lagringsutrymme
Världsomspännande WWAN med hotspots-möjlighet,
AT&T- och Verizon-certifierat.
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