Ascom Myco™ 3
ondersteunt gestroomlijnde workﬂows, snelle
reacties en goed onderbouwde beslissingen
De professionele Ascom Myco 3 smartphone levert bruikbare, contextrijke informatie aan mobiele medewerkers in de
gezondheidszorg, industrie en andere veeleisende omgevingen.
Een wereld aan mogelijkheden

Betere interactie met informatie

Dankzij de beveiligde connectiviteit met LTE- en wiﬁ-netwerken maakt de Ascom Myco 3 ultieme bereikbaarheid mogelijk, zelfs in de grootste, meest complexe faciliteiten. En het
AndroidTM 9.0 besturingssysteem en GoogleTM-certiﬁcering
zorgt voor toegang tot het grootste applicatie ecosysteem ter
wereld.

De Ascom Myco 3 is voorzien van een 5” full HD-scherm voor
optimale weergave en beheer van alarmen, berichten en
beeldgegevens. Ook de geluidskwaliteit is uitzonderlijk goed,
dankzij breedbandaudio en ruis- en echo-onderdrukking—
cruciaal voor werkplekken met veel omgevingslawaai.

Van verspreide informatie naar vloeiende workﬂows

De Ascom Myco 3 is voorzien van een krachtige octacore
processor die soepel multitasken ondersteunt. Terwijl de hotswappable li-ionbatterij de beschikbaarheid en productiviteit
maximaliseert—het toestel hoeft niet te worden uitgeschakeld
en apps hoeven niet te worden afgesloten als u de batterij
verwisselt.

Samen met apps kan de Ascom Myco 3 afgeschermde
informatie ontsluiten. Zo kan uw organisatie:
informatie van teams toegankelijk maken en tijdkritische
activiteiten coördineren
informatie uitwisselen met apparatuur en informatiemanagementsystemen wanneer en waar dat nodig is
ondersteuning van workﬂows en communicatie op al
uw locaties

Continue power voor langdurige prestaties

Ascom Myco 3–ondersteunt krachtige digitale informatiecoördinatie
5” full HD-touchscreen. Gebruiksvriendelijke interface met
alarmen, foto's, berichten, metingen en andere kritische
informatie. Groot scherm ondersteunt eﬃciënte multitasking.
Gebouwd voor veeleisende omgevingen. Aluminium
chassis en Corning® Gorilla® glas 3. Bestand tegen vuil, stof,
olie, water en ontsmettingsmiddelen. Hot-swappable batterij
en laadfaciliteiten garandeert 24/7 gebruik.
Vooraf geïnstalleerde tools voor productiviteit.
Geïntegreerde professionele barcodescanner voor snelle
ID-veriﬁcatie, soepel leverings- en voorraadbeheer en een
minimum aan fouten bij het verzamelen van gegevens. De
ingebouwde NFC-functie ondersteunt snelle tweerichting
communicatie en bestandsoverdracht met een groot scala
aan applicaties en systemen.

Ontworpen voor eﬃciëntie en comfort. Het bovenop
geplaatste LED-baken betekent dat alarmberichten met
een kleurcodering in één oogopslag zichtbaar zijn. Met de
robuuste draagclip kan de Ascom Myco 3 stevig aan kleding
worden bevestigd.
Toekomstgerichte ﬂexibiliteit. Ascom Myco 3 werkt op
het open Android-platform, waardoor uw organisatie
gemakkelijk toegang heeft tot het grootste en voortdurend
groeiende app-ecosysteem ter wereld—ideaal naarmate
uw behoeften in de loop der tijd veranderen en zich
ontwikkelen. De mogelijkheid om de gebruikersinterface op
maat te maken, brengt voorkeursinformatie, applicaties en
workﬂowmanagement binnen handbereik.

ASCOM MYCO 3 TECHNISCHE SPECIFICATIES
Platform

OS
CPU

Android™ 9.0 Oreo™
2,3/1,8 GHz Octacore

Chassis

Afmetingen
Gewicht
Behuizing
SIM

150 x 76 x 14/16 mm
(5.90’’ x 2.99’’ x 0.55/0.63’’)
239 g (8.43 oz)
Aluminium chassis
Nano-SIM

Batterij

type

Verwisselbaar, 2935 mAh

Display

type
Formaat
Resolutie
Multi touch
Bescherming

Full HD
5’’
1920 x 1080 (FHD)
Deca point capacitive touch
Corning® Gorilla® glas 3

Netwerk

technologie

GSM / 3G / LTE / Wi-Fi

Geheugen

intern

4 GB RAM, 32 GB Flash

Mobiele

frequenties

LTE : FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20
LTE : TDD B38, B40, B41
3G WCDMA (B1, B5, B8)
GSM: 850/900/1800/1900

Sensoren

Drieassige accelerometer
Drieassige gyroscoop
Proximity
Lichtsensor
Ascom IR-locatie

Camera

voorkant
Achterkant

5 MP
13 MP, autofocus, ﬂits
4160 x 3120 pixels

Communicatie

WLAN
Bluetooth
GNSS
NFC

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
4.1
A-GPS; GLONASS
NFC Forum type 1-5

Poorten

USB
AUDIO

Micro USB
3,5 mm audioaansluiting

Knoppen

Scanner

barcode

IP-klasse
Accessoires

3 programmeerbare multifunctie knoppen
IP67

Stof- en vloeistofbestendig
Zie ascom.com

1D / 2D barcodes

Diverse producten van Ascom en derden ondersteunen de beschreven functies en kenmerken. Wellicht zijn in bepaalde landen niet alle Ascomoplossingen verkrijgbaar. Ascom Myco 3 is nog in ontwikkeling en de validatie en certiﬁceringen zijn gaande.
Google en Android zijn handelsmerken van Google LLC.
Oreo is een geregistreerd handelsmerk van Mondeléz International group.
Corning en Gorilla zijn gedeponeerde handelsmerken van Corning Incorporated.
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Neem voor meer technische gegevens en speciﬁcaties contact op met de Ascom-vestiging bij u in de buurt. Ga voor de
contactgegevens naar: ascom.com

