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Datasheet
Tablet FUJITSU STYLISTIC V535 Industrial

Odolný tablet pro náročnou práci
Tablet FUJITSU STYLISTIC V535 přináší novou úroveň produktivity v průmyslových
prostředích. Je vyroben pro náročná prostředí, ve kterých obstojí díky odolnosti vůči
vodě a prachu v kombinaci s obrazovkou s tvrzeným sklem o úhlopříčce 8,3” (21,0 cm)
při zachování nízké hmotnosti. S nejširšími možnostmi připojení a navigace pomocí
technologií 4G/LTE, NFC, GPS a GLONASS a dlouhou výdrží na baterii se můžete připojit
k internetu odkudkoliv. Snadná integrace a zabezpečení zajišťované systémem Windows
8.1 a modulem TPM. Koncepce Fujitsu Smart Shell je navržena s důrazem na individuální
požadavky průmyslových prostředí.
Vyroben pro náročné prostředí

Poznejte novou úroveň produktivity v průmyslovém a maloobchodním prostředí.
Provedení odolné vůči vodě a prachu vycházející z hodnocení IP65 a testování odolnosti
podle MIL-STD 810G. Odolnost proti pádu z výšky až 1,8 m (s rámem se zvýšenou
odolností), desinfikovatelné lékařskými prostředky a s rozšířeným rozsahem provozních
teplot k venkovnímu použití.
Velmi dobře přizpůsobitelný pro průmyslové použití

Přizpůsobení individuálním požadavkům zákazníků a odvětví průmyslu.
Koncept Fujitsu Smart Shell zahrnuje rozhraní Smart Shell for Mounting k použití
v průmyslu a dopravě. Smart Shell s čtečkou karet SmartCard navíc neumožňuje pouze
zdokonalené zabezpečené ověřování, ale také čtení elektronických karet pacientů ve
zdravotnictví. Pouzdro Smart Shell pro maloobchodní prodej umožňuje připnout čtečku
čipů a kódů PIN a je tak připraveno pro řešení elektronických plateb. Kolébka poskytuje
maximální pohodlí v kanceláři.
Používání bez kompromisů

Celodenní práce.
Jasný displej s technologií IPS, tvrzeným sklem a podporou vícedotykového ovládání
dokonce i v rukavicích. V kombinaci s provozem na baterii po dobu až 6,5 hodiny.
Vestavěné kamery a mikrofony umožňují snadnou spolupráci.
Vestavěná konektivita a navigace podnikové třídy.

K datům můžete přistupovat kdekoliv a k dispozici máte dokonce i profesionální a velmi
přesnou navigaci.
Volitelné vestavěné rozhraní 4G/LTE, NFC pro práci ve skladu nebo bezdotykové
ověřování v reálném čase a rozhraní GPS a GLONASS pro nejflexibilnější a nejpřesnější
navigaci.
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Komponenty
Základní jednotka

STYLISTIC V535 – 128 GB

STYLISTIC V535 – LTE – 128 GB

Předinstalovaný operační systém

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro

Kompatibilní operační systém

Windows 8.1 Pro (available through downgrade rights
from Windows 10 Pro)

Windows 8.1 Pro (available through downgrade rights
from Windows 10 Pro)

Operační systémy

Pevné disky
Pevný disk

128 GB eMMC

Poznámky k pevnému disku

1 GB odpovídá v souvislosti s uváděnou kapacitou pevného disku jedné miliardě bajtů.
Až 20 GB místa na pevném disku je rezervováno pro obnovení systému
Dostupná kapacita se může lišit, závisí také na použitém softwaru.

Multimédia
Kamera

2,0Mpx čelní kamera, 8,0Mpx zadní kamera s automatickým ostřením a doplňkovým světlem

Základní jednotka
Základní jednotka

STYLISTIC V535 – 128 GB

STYLISTIC V535 – LTE – 128 GB

Obecné informace o systému
Procesor

Intel® BayTrail-T™ SoC, čtyřjádrový Intel® Atom™ Processor Z3795
(2.4 GHz, 2 MB)

Čipová sada

Intel® BayTrail-T™ SoC

Podporovaná kapacita RAM

4 GB

Paměťové sloty

LPDDR3-1067 (1066MHz)

Poznámky k paměti

Omezení: Je-li systém osazen pamětí 4 GB RAM, nemusí být ve 32bitových operačních systémech dostupný až 1 GB
paměti z důvodu požadavků na systémové prostředky.

Poznámky k řadiči LAN

Přenosová rychlost sítě Gb LAN využívající kabel USB s redukcí je z důvodu specifikací rozhraní USB 2.0 omezena na
480 Mb/s.

Integrováno rozhraní WLAN

WLAN 802.11 a/b/g/n

Funkce systému BIOS

BIOS Flash EPROM
UEFI (unifikované rozšiřitelné rozhraní firmwaru)

Funkce zvuku

2× interní mikrofon, 2 vestavěné reproduktory (stereo)

Vodotěsnost / odolnost proti polití

IP65

Odolnost proti pádu

až 1 m nebo až 1,8 m (s odolným rámem)

Prachotěsnost

IP65

Desinfikovatelný

ano (zdravotnickými ubrousky)

Testováno podle standardu MIL-STD Ano, úspěšně prošlo vybranými testy MIL-STD-810G.
Výsledky testu podle standardu MIL-STD-810G negarantují shodné výsledky v budoucnosti při stejných podmínkách
testování.
Mezinárodní standardní omezená záruka se nevztahuje na náhodné poškození.

Monitor
Monitor

8,3” (21,0 cm),IPS,(WUXGA),Lesklý,1 920 × 1 200
pixelů,800:1,400 cd/m²

8,3” (21,0 cm),IPS,(WUXGA),Lesklý,1 920 × 1 200
pixelů,800:1,400 cd/m²

Poznámky k displeji

tvrzené sklo

tvrzené sklo

Snímače

Tříosý akcelerometr
Compass
Gyroskop
Čidlo okolního světla

Tříosý akcelerometr
Compass
Gyroskop
Čidlo okolního světla
Proximity
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Monitor
Poměr stran obrazu

16:10

16:10

Typický jas

400 cd/m²

400 cd/m²

Typický kontrast

800:1

800:1

Digitizér / dotyková technologie

Vícedotykové ovládání až 10 prsty, podpora aktivního pera Vícedotykové ovládání až 10 prsty, podpora aktivního pera

Čidlo okolního světla

Integrováno

Integrováno

Čidlo okolního světla – poznámky

Je-li tato možnost povolena, snímač okolního světla
automaticky přizpůsobí podsvícení displeje

Je-li tato možnost povolena, snímač okolního světla
automaticky přizpůsobí podsvícení displeje

Typický pozorovací úhel (h/v)

160°/160°

160°/160°

Základní jednotka

STYLISTIC V535 – 128 GB

STYLISTIC V535 – LTE – 128 GB

Max. rozlišení na externím displeji

až 1080p (1920 × 1080 pixelů) prostřednictvím kolébky
nebo volitelného kabelu

až 1080p (1920 × 1080 pixelů) prostřednictvím kolébky
nebo volitelného kabelu

Funkce grafické karty

Podpora duálního zobrazení (1× externí, 1× interní)
Podpora DirectX® 11
OpenGL® 3.2

Podpora duálního zobrazení (1× externí, 1× interní)
Podpora DirectX® 11
OpenGL® 3.2

Konektor pro napájení

1 (micro USB)

1 (micro USB)

Zvuk: linkový výstup / sluchátka

1 (kombinovaný port s linkovým vstupem pro zvuk)

1 (kombinovaný port s linkovým vstupem pro zvuk)

Zvuk: linkový vstup / mikrofon

1 (kombinovaný port s linkovým výstupem pro zvuk)

1 (kombinovaný port s linkovým výstupem pro zvuk)

Interní mikrofon

2 (digitální)

2 (digitální)

USB 2.0 celkem

1

1

Grafika

Rozhraní

USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem 3 (na volitelné kolébce)

3 (na volitelné kolébce)

VGA

prostřednictvím volitelného kabelového adaptéru z HDMI prostřednictvím volitelného kabelového adaptéru z HDMI
na VGA pouze pro kolébku
na VGA pouze pro kolébku

HDMI

1 1 (na volitelné kolébce nebo prostřednictvím volitelného 1 1 (na volitelné kolébce nebo prostřednictvím volitelného
kabelu adaptéru)
kabelu adaptéru)

Ethernet (RJ-45)

(na volitelné kolébce nebo prostřednictvím volitelného
kabelu adaptéru)

Sloty pro paměťové karty

1 MicroSD (formát SD až do velikosti 2 GB, formát SDHC až 1 MicroSD (formát SD až do velikosti 2 GB, formát SDHC až
do velikosti 32 GB, formát SDXC až do velikosti 64 GB)
do velikosti 32 GB, formát SDXC až do velikosti 64 GB)

Slot pro kartu SmartCard

optional via SmartCard Shell

optional via SmartCard Shell

Slot karty SIM

---

1 (MicroSIM – pouze pro modely s integrovaným
modulem 4G/LTE (volitelně))

(na volitelné kolébce nebo prostřednictvím volitelného
kabelu adaptéru)

Bezdrátové technologie
Antény

2× dvoupásmová WLAN/BT, 1× NFC pro vyhrazený modul

Bluetooth

Bluetooth 4.0

Integrováno rozhraní WLAN

WLAN 802.11 a/b/g/n

WLAN – poznámky

Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země.

Integrované rozhraní LTE nebo UMTS

Huawei ME936 LTE s integrovaným přijímačem GPS

LTE/UMTS/GPS – poznámky

Včetně funkce GPS
Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země.

NFC

Ano

LTE (800, 2600 MHz)
Včetně funkce GPS

Napájecí zdroj
Napájecí adaptér

12 V / 36 W (3 A)

Rozsah jmen. napětí

100 V – 240 V (vstupní střídavé)

Rozsah jmenovité frekvence

50 Hz – 60 Hz

Primární baterie

Baterie Lithium-polymer, 2 články, 16,48 Wh, 4 425 mAh

Doba provozu na primární baterii

až 6,5 h

Doba nabíjení baterie

3 h prostřednictvím kolébky, 5 h prostřednictvím USB nabíječky

Baterie – poznámky

Informace o výdrži na baterie vycházejí z celosvětově uznávaného srovnávacího testu BAPCO Mobile Mark 2007
(režim čtení – např. procházení internetem, psaní e-mailů, prohlížení dokumentů). Tento test poskytuje výsledky, které
umožňují přímé srovnání produktů různých výrobců. Tyto informace negarantují žádnou specifickou výdrž na baterie.
Doba práce na baterii může být ve skutečnosti kratší a může se lišit v závislosti na modelu, konfiguraci, aplikacích a na
nastavení správy napájení. Kapacita baterie se s každým nabíjením a v průběhu životnosti baterie mírně snižuje.
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Rozměry a hmotnost, životní prostředí
Rozměry (Š x H x V)

227,8 x 12,5 x 150,1 mm
8,97 x 0.49 x 5,91 “

Hmotnost

od 540 g

Hmotnost (libry)

od 1,19 lbs

Provozní teplota okolí

-10 až 50 °C / -23,3 až 122 F

Provozní relativní vlhkost

10 – 90 % (relativní vlhkost)

Shoda se standardy
Produkt

STYLISTIC V535 Industrial

Evropa

CE!
EN 60950

Celý svět

deklarace IT-Eco
RoHS (Omezení nebezpečných látek)
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Odpad z elektrických a elektronických zařízení)
EPEAT® Gold (pouze ve Spojených státech a Kanadě)

Rusko

GOST

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Další software
Další software (předinstalováno)

Adobe® Reader® (prohlížeč souborů PDF)
CyberLink YouCam (software pro webovou kameru)
Nástroj pro úsporu energie
Správce zobrazení Fujitsu

Další software (volitelně)

Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD)
Disk DVD pro obnovu systému

Snadná správa
Technologie snadné správy

Spouštěcí kód PXE 2.1

Snadná správa – odkaz

http://www.fujitsu.com/fts/manageability

Zabezpečení
Fyzické zabezpečení

Zámek Kensington na kolébce nebo replikátoru portů

Zámek Kensington na kolébce

Zabezpečení systému a systému
BIOS

Modul TPM 1.2 (Trusted Platform Module)

Modul TPM 1.2 (Trusted Platform Module)

Uživatelské zabezpečení

Bezpečnostní funkce systému BIOS
Heslo uživatele a správce v systému BIOS

Bezpečnostní funkce systému BIOS
Heslo uživatele a správce v systému BIOS

Záruka
Záruční lhůta

3 roky

Typ záruky

Záruka On-site

http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Záruční podmínky
Služby související s produktem – perfektní rozšíření

Doporučená služba

9×5, servis u zákazníka s dobou reakce do následujícího pracovního dne (NBD)

Dostupnost náhradních dílů

3 roky po skončení životnosti produktu

Odkaz na web servisu

htttp://ts.fujitsu.com/Supportservice

Doporučené příslušenství
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Car Adapter USB
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Uživatelé, kteří často cestují, potřebují mít možnost nabít svá mobilní
Objednací kód:
zařízení kdekoliv. Stačí připojit adaptér FUJITSU Car Adapter USB do zásuvky S26391-F2613-L617
zapalovače cigaret a okamžitě poznáte výhody tohoto zařízení. Tento lehký
a snadno použitelný adaptér FUJITSU Car Adapter USB je sice malý, ale jeho
výkon určitě malý není. Udrží váš tablet a další mobilní zařízení v neustále
nabitém stavu všude, kde máte k dispozici 12V napájecí zdroj, ať už jde
o auto nebo karavan.
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu STYLISTIC V535
Industrial, zajišťuje tato společnost řadu
platformových řešení. Tato řešení v sobě
spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší
služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu STYLISTIC V535
Industrial společnosti Fujitsu požadujte od
svého
obchodního zástupce pro produkty Fujitsu
nebo od obchodního partnera s portfoliem
produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši
webovou
stránku.
www.fujitsu.com/fts/tabletpc

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje
se mohou změnit. Možnost dodání závisí
na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za
úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

KONTAKT
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2019-02-18 EM-CS
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Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních
zkušeností prostřednictvím IT přispět
k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro
budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Omezení
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost
uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/fts/tabletpc

