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SHC6000

Din dagliga fältdator 
Ta med arbetshastigheten du har på kontoret ut i ditt 
fältarbete. Var uppkopplad, produktiv och ha full kontroll med  
Sokkia SHC6000.

Precis som alla andra lösningar från Sokkia kan du anpassa 
den efter dina behov och arbetsflöden.

• 7 tum display framtagen för användning i solljus

• Intel® Quad-Core Pentium N4200-processor

• MIL-STD 810G och IP68 certifierad

• Windows® 10 operativsystem

• 8 MP kamera på baksidan, 2 MP kamera på framsidan

• Integrerad 4G LTE-cellmodul (tillval)

Skärm med hög prestanda
Den breda 7-tumsskärmen är speciellt utformad för 
användning och arbete i direkt solljus. Den har en tydlig, 
lättläst skärm med ett effektivt pekskärmsgränssnitt.

Redo för arbete i fält
Förutom att bara vara en fältklar handdator med en IP68 
miljöklassning - som skyddar mot damm och gör enheten 
vattentät på  en meters djup i upp till två timmar – är också 
SHC6000  certifierad som MIL-STD 810G, vilket innebär att den 
kan  arbeta i temperaturer från -20°C till 50°C.

SHC Dockningsstation - Valfritt tillbehör
Med SHC Dockningsstation är det enkelt att flytta från 
fältet till kontoret och tillbaka. Dockningsstationen gör det 
enkelt att ladda, ansluta till ett nätverk, en extern bildskärm, 
tangentbord och mus - precis som en bärbar dator.
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Förbli uppkopplad 
Bluetooth och Wi-Fi-kommunikation är  
standardutrustning på SHC6000 och är idealiska  
alternativ för att ansluta och hantera Sokkia  
GNSS-mottagare eller totalstation på avstånd  
upp till 500 meter.  Plus, med hjälp av ett lokalt 
Wi-Fi har du möjligheten att ladda upp dagens 
arbete  innan du lämnar projektplatsen.

Kraftfull fältdator
Enheten är byggd för hastighet  baserad på en 
Intel® Quad-Core Pentium N4200-processor, som 
enkelt driver Sokkias-programvara eller en mängd 
andra programvarualternativ. Samtidigt är Sokkia  
SHC6000 redo att arbeta med stora designfiler  
tack vare sin kraftfullhet. 

Inbyggda kameror för mer information
Två inbyggda digitalkameror erbjuder snabba  
autofokusjusteringar, inklusive en nödvändig  
LED-blixt för att fånga informativa bilder  
från olika projekt. Sammankoppling mellan  
bilder och attribut görs enkelt och kan delas  
direkt med olika jobb medan du använder  
datainsamlingsprogram.

Externt tangentbord - Valfritt tillbehör  
Tangentbordet är utformat för on-the-fly-installation  
med snabbfäste på SHC6000; inga verktyg krävs.  
Den har upphöjda tangenter och ett fullständigt QWERTY-
tangentbord. Den är utformad för att förbättra SHC6000 
prestanda i kallt väder när användaren bär handskar.
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Ladda snabbare
Efter en hel dags arbete tar det 
så lite som två till fyra timmar att 
ladda batterierna till SHC6000. De 
interna batterierna är testade och 
bevisade att de levererar utmärkt 
prestanda även under extrema 
temperaturförhållanden. 

Standardutrustning
• SHC6000 fältdator • Snabbstartsguide   

• Handrem  • Internationella adaptrar

• Kapacitiv spetspenna Stylus • Dammskydd för anslutningsporten

• Internt batteri • Batteriladdare

• Externt batteri
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Bluetooth® ordmärken och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. 
och all användning av sådana märken av Sokkia sker under licens. Andra varumärken och namn 
tillhör respektive ägare.

Uppkoppling
Det valfria interna mobilmodemet kan 
skicka och ta emot data till molnet, 
vilket gör det enkelt att kommunicera 
med mätarna på fältet när ett projekt 
behöver ändras.

Hårdvara
Processor Intel® Quad-Core Pentium N4200-processor
Operativ system Microsoft® Windows 10
Minne och datalagring 8 GB LPDDR4 RAM

Användaråtkomlig SD-kortplats
Display 7-tums skärm, wide XGA 1280 x 800
GNSS Typ: uBlox NEO M8M
Kamera Bak: 8 MP med LED-belysning

Fram: 2 MP
Kommunikation
Bluetooth® LongLinkTM Bluetooth  teknik, klass 1.5, BLE-support
Wi-Fi 802.11a / b / g / n, 2,4 GHz och 5 GHz
Mobilanslutning (tillval) Internt GSM 4G LTE-modem
Miljö
Damm- & Vattenskyddad IP68-certifierad
Arbetstemperatur -20 ° C till 50 ° C
Temperaturförändring MIL-STD 810G
MIL-STD 810G Fall 1,2 m, vibrationer, fuktighet
Dimensioner (L x B x H) 21.5 x 13.7 x 3.5 cm
Drifttid Upp till 15 timmar (5 timmar interna batterier,  

10 timmar med utbytbara batterier)
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