
ALGIZ RT7
Znakomita wydajność 
w trudnych warunkach



Perfekcyjnie ergonomiczny, wytrzymały i gotowy na każde zadanie: nowy 
7-calowy tablet pancerny Algiz RT7 oferuje niezrównaną wydajność w znakomitej 
cenie.
Podczas zbierania danych, wykonywania obliczeń czy przeglądania obrazów potężny czteror-
dzeniowy procesor Qualcomm® MSM8916 zapewnia niezawodną i ciągłą wydajność pracy. 
Tablet Algiz RT7 nie tylko działa bez zarzutu – najnowszy system Android 6.0 oraz zainstalo-
wane podzespoły sprawiają, że korzystanie z niego jest przyjemnością. 5-cio punktowy, po-
jemnościowy ekran typu multi-touch czytelny w świetle słonecznym o chemicznie utwardzo-
nym szkle zapewnia wygodę w codziennej pracy.

Wojskowe normy odporności
Konstrukcja tabletu pancernego Algiz RT7 zapewnia idealny 
balans między wytrzymałością i ergonomią użytkowania – 
bez kompromisów. Niewielka waga (tylko 650 g) zapewnia 
komfort w użytkowaniu i łatwość w przenoszeniu. Wodo-
szczelność i pełną odporność na piasek i pył potwierdza 
spełnienie wymagań normy IP65. Dodatkowo RT7 speł-
nia rygorystyczne wymogi pracy w skrajnych tempera-
turach, odporności na wstrząsy i upadki zgodne z woj-
skową, amerykańską normą MIL-STD-810G.

Jeżeli szukasz niebywale lekkiego tabletu pancer-
nego, który zapewni znakomitą wydajność w trud-
nych warunkach niezależnie od zadania, jakiego 
musi się podjąć, wyposażonego w przyjazny sys-
tem Android 6.0 – wybierz Algiz RT7.



Łączność i wydajność na najwyższym poziomie
Pomimo swoich kompaktowych rozmiarów Algiz RT7 po-
siada wydajną baterię i rozbudowane opcje łączności. Li-
towo-jonowa bateria o pojemności 6000 mAh zapewnia 
długi czas pracy na jednym ładowaniu, a zastosowanie 
technologii LTE i DualSIM pozwala utrzymać łączność z in-
ternetem, niezależnie od tego gdzie będziesz. Funkcjonal-
ność tabletu powiększają technologia NFC do krótkody-
stansowej transmisji danych, zintegrowany odbiornik GPS 
(obsługujący SBAS), akcelerometr, żyroskop oraz cyfrowy 
kompas, a opcjonalnie także czytnik kodów kreskowych 
i biletów. Tablet posiada wbudowany 8 megapikselowy 
aparat, porty USB i micro-USB, port Ethernet, wejście 
słuchawkowe typu jack 3,5 mm – można więc podłączyć 
każde dodatkowe akcesoria potrzebne przy wykonywaniu 
zadania.

Nawigacja, GIS, inwentaryzacja 
Najnowszy system Android 6.0 umożliwia instalację wielu 
aplikacji do różnych zastosowań: nawigacji na trasie, mo-
nitorowania stanu magazynu przez odczytywanie kodów 
kreskowych czy wszelkiego typu inwentaryzacja i pomia-
rów terenowych. Ten niewielkich rozmiarów, lekki tablet 
pancerny wraz z odbiornikiem SP60 lub MobileMapper 
300 montowanym na tyczce stanowi ciekawą propozycję 
dla osób chcących korzystać w swojej pracy z oprogra-
mowania tworzonego dla systemu Android i dokładności 
decymetrowych lub nawet pełnego RTK. Z powodzeniem 
zainstalujemy tu aplikacje tMap, mLas Inżynier, DigiTerra 
Viewer, czy każde inne oprogramowanie dedykowane dla 
systemu Android. Transmisja danych LTE umożliwi płynne 
korzystanie z serwisów WMS/WMTS w czasie rzeczy-
wistym w terenie, a dzięki wydajnej baterii i czytelnemu 
w świetle słonecznym ekranowi sesja pomiarowa może 
trwać wiele godzin. 
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Charakterystyka GNSS
• Zintegrowany GPS u-blox® 

• GPS L1 C/A
• SBAS  

(WAAS/EGNOS/MSAS)

Dokładność pomiaru
• 2-5 metrów (z SBAS)

System operacyjny
• Android 6.0 

Procesor
• Qualcomm® MSM8916 – 

quad core ARM Cortex A53, 
1.2 GHz 

Pamięć
• 2 GB RAM
• Pamięć wewnętrzna: 16 GB 

eMMC1
• Gniazdo na karty pamięci 

SDHC do 32GB

Interfejs użytkownika
Wyświetlacz
• 7” WSVGA (1024x600); 

600 nitów czytelny w słońcu
• Pojemnościowy ekran 

dotykowy
• Chemicznie wzmocnione 

szkło 
Klawiatura
• Numeryczna z 4 klawiszami 

programowalnymi

Komunikacja
GSM
• 4G (LTE), 3G (UMTS, HSPA+), 

2.5G (GSM, GPRS, EDGE)
Bluetooth
• Bluetooth v4.1 (Android) 

klasa 1 I 2
WiFi
• Zintegrowany moduł 

802.11 b/g/n
Porty
• microUSB
• USB A Host
• RJ45 (Ethernet)
• 3.5 mm jack słuchawkowe 
• (stereo i mikrofonowe)

Charakterystyka fizyczna
• Wymiary: 216 mm x 128 mm 

x 24 mm
• Waga: 650 g

Charakterystyka środowiskowa
• Temperatura pracy:
• -20° do 50°C
• Temperatura 

przechowywania:
• -40° do 70°C
• Odporność na wodę i pył: 

IP65, MIL-STD-810G
• Wilgotność: 90%, MIL-STD-

810G
• Upadek z 1,22 m na beton 

(MIL-STD-810G, Metoda 
516.6, Procedura IV)

• Wysokość: 4,500+ m

Charakterystyka zasilania
• Bateria: 6000 mAh Li-Ion 
• Czas pracy na baterii:  > 10 

godzin

Multimedia i sensory
• Kamera/aparat 8 MPx 

z autofokusem 
• i fleszem LED z tyłu obudowy
• Kamera/aparat 2 MPx 

z przodu obudowy
• Akcelerometr 3-osiowy
• Żyroskop 3-osiowy
• Kompas cyfrowy
• Głośnik
• Mikrofon

Akcesoria w zestawie
• Ładowarka sieciowa
• Kabel USB
• Bateria
• Słuchawki

Akcesoria opcjonalne
• Czytnik kodów kreskowych
• Czytnik RFID 13.56 MHz

Specyfikacja techniczna

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 
parametrów sprzętu bez powiadomienia. Zgodnie 
z polityką producenta urządzenia są stale ulepsza-
ne, a najnowsze informacje o nich można uzyskać 

kontaktując się z firmą NaviGate


