
Obierz nową ścieżkę GIS

MobileMapper 50

Dlaczego warto? MobileMapper 50

3 lata 
gwarancji

• Odbiornik GNSS stworzony 
do pomiarów GIS

• Nowoczesny system Android 
• Lekki, pancerny i kompaktowy
• Norma odporności IP67
• Tryby GPS+GLONASS/BeiDou 
• Zwiększona dokładność 

w Post-processingu
• Dostęp do usług Google
• Szeroki wybór aplikacji GIS
• Prosta i szybka praca w terenie 
• Dwie dostępne wersje: 4G LTE 

oraz tylko WiFi
• 3-letnia gwarancja

MobileMapper 50 to najnowsza generacja odbiorników z systemem Android prze-
znaczonych do pomiarów GIS.  Łączy w sobie szybkość i wydajność nowoczesnych 
smartfonów z pancerną obudową i wysoką dokładnością pomiarów GNSS.

Nowoczesny moduł GNSS obsługujący sygnały GPS i GLONASS/BeiDou zapewnia-
jący dokładność pomiaru <1.5 m sprawdzi się bardzo dobrze w pracach inwentaryza-
cyjnych i aktualizacji Twojej bazy GIS, a jeżeli potrzebujesz jeszcze większej precyzji 
to opcja post-processing pozwoli na osiągnięcie dokładności nawet <80 cm.

MobileMapper 50 jest lekki, pancerny i kompaktowy a jego zaawansowane podze-
społy pozwalają na bezproblemową pracę w każdych warunkach. Czterordzeniowy 
procesor 1.2 GHz i pojemna bateria 4800 mAh pracująca przez nawet 15 godzin 
będą skuteczną pomocą w najdłuższych projektach.

Jasny ekran 5.3” z rozdzielczością 1280x720 pikseli wyświetli wyraźnie duży frag-
ment mapy, a łączność 4G LTE umożliwi korzystanie w terenie z serwisów WMS 
i szybkiego Internetu.

3-letnią gwarancję producenta otrzymujesz w standardzie dzięki czemu masz 
pewność, że MobileMapper 50 to inwestycja na lata.



Odbiornik GNSS
•	 72	kanały	GNSS
•	 GPS	L1	C/A
•	 GLONASS	L1	C/A
•	 BeiDou	B1
•	 QZSS	L1	C/A
•	 SBAS:	WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN

•	 Tryb	GPS+GLONASS	lub	GPS+BeiDou
•	 Złącze	anteny	zewnętrznej
•	 Wyjście	NMEA
•	 Zapis	danych	surowych	(RAW)

Dokładność pomiarów
(Błąd poziomy RMS)1

•	 W	czasie	rzeczywistym	z	SBAS	<1.5	m
•	 W	post	processingu	<80	cm

Procesor
•	 Czterordzeniowy	Qualcomm	
Snapdragon	410

•	 Częstotliwość:	1.2	GHz

System operacyjny
•	 Android	5.1	Lollipop
•	 Dostępne	usługi	Google
•	 Aplikacja	U-Center

Komunikacja
•	 GSM	(850,900,1800,1900),	GPRS,	EDGE,	
UMTS,	WCDMA	(B1,	B2,	B5,	B8),	HSPA,	
TDSCDMA	(B34,	B39),	LTE-FDD(B1,	B3,	B4,	
B5,	B7,	B8,	B17,	B20,	B28),	LTE-TDD	(B38/
B39/B40/B41)	—	dostępne	tylko	w	wersji	
z	4G	LTE

•	 Wi-Fi	(IEEE)	802.11	b/g/n
•	 Bluetooth	4.0	
•	 USB	(złącze	microUSB)
•	 NFC	(dostępne	tylko	w	wersji	z	4G	LTE)

Charakterystyka fizyczna
Rozmiary
•	 164x82x14.6	mm
Waga 
•	 310	g	łącznie	z	baterią	(wersja	z	4G	LTE)
•	 278	g	łącznie	z	baterią	(wersja	bez	4G	LTE)
Klawiatura
•	 2	klawisze	głośności,	klawisz	zasilania,	
standardowe	klawisze	dotykowe	Androida

•	 klawiatura	ekranowa
•	 2	klawisze	programowalne
Wyświetlacz
•	 Rozmiar:	5.3”	multi-touch,	pojemnościowy,	
z	auto	obrotem

•	 Rozdzielczość:	1280x720	pikseli
•	 Jasność:	450	Cd/m²
•	 Wykonany	ze	szkła	GorillaGlass

Pamięć
•	 2	GB	SDRAM
•	 16GB	pamięci	wbudowanej		
(w	wersji	z	4G	LTE,	8GB	w	wersji	bez	4G	LTE)2

•	 Gniazdo	kart	pamięci	microSDHC	(do	64GB	
–	rekomendowane	SanDisk®	i	Kingston®)

Warunki pracy
•	 Temp.	pracy:	-20°	do	+60°C
•	 Temp.	przechowywania:	-30°	do	+70°C
•	 Wilgotność:	95%	nieskondensowana
•	 Ochrona	przed	wodą	i	pyłem:	IP67
•	 Odporność	na	upadek	z	1.2	m	na	beton

Zasilanie
•	 Bateria	Li-Ion:	4800	mAh	(wersja	z	4G	LTE),	
3100	mAh	(wersja	bez	4G	LTE)

•	 Czas	pracy	baterii	>15	godzin	w	20°C	
z	baterią	4800	mAh3

•	 Czas	ładowania:	4	godziny
•	 Bateria	wymienna	

Interfejs
•	 microUSB	2.0
•	 złącze	anteny	zewnętrznej
•	 złącze	audio	jack	2.5	mm	(CTIA/AHJ)
•	 złącze	Pogo	(serial,	USB,	zasilanie)

Multimedia i sensory
•	 tylna	kamera	13	MPx	z	diodą	doświetlającą	
(8	MPx	w	wersji	bez	4G	LTE)

•	 przednia	kamera	2	MPx
•	 cyfrowy	kompas	(tylko	w	wersji	z	4G	LTE)
•	 żyroskop
•	 głośnik
•	 mikrofon
•	 czujnik	oświetlenia

Akcesoria standardowe
•	 Smycz
•	 Folia	ochronna	(2	szt.)
•	 Ładowarka	sieciowa
•	 Kabel	USB

Akcesoria opcjonalne
•	 Antena	samochodowa
•	 Zewnętrzna	antena	precyzyjna	ASH660
•	 Uchwyt	na	tyczkę
•	 Dodatkowa	bateria	4800	mAh

Opcje dodatkowe
•	 Post-processing

Dostępne oprogramowanie pomiarowe GIS
•	 MobileMapper	Field	i	Office
•	 tMap
•	 ESRI	Collector	for	ArcGIS
•	 DigiTerra	Explorer	SmartMapper
•	 mLas	Inżynier	Pro
•	 mLas	Inżynier	Lite
•	 każde	inne	kompatybilne	z	systemem	
Android	5.1
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MobileMapper	50	WiFi MobileMapper	50	WiFi	4G	LTE

WiFi ✔ ✔

Modem	GSM	(4G	LTE) ✖ ✔

Kamera	tylna 8	MPx 13	MPx

Pamięć	wbudowana 8	GB 16	GB

Pojemność	baterii 3100	mAh 4800	mAh

Cyfrowy	kompas ✖ ✔

NFC ✖ ✔

(1)	Pomiary	prowadzone	w	dobrych	warunkach	przy	
otwartym	niebie:	konfiguracja	GPS+GLONASS,	
co	najmniej	7	satelitów	widocznych,	widoczny	
1	satelita	SBAS,	SNR	>45	dBHz.

(2)	Poddana	maksymalna	pojemność.	Należy	pamiętać,	
że	dostępna	przestrzeń	jest	mniejsza	z	uwagi	
na	część	zajętą	przez	system	operacyjny	i	niektóre	
aplikacje.

(3)	Z	w	pełni	naładowaną	baterią	4800	mAh,	
podświetleniem	na	poziomie	70%	jasności	
i	wyłączoną	transmisją	danych	przez	modem	
4G	LTE	i	sieć	WiFi.	

Broszura	ma	charakter	informacyjny.	Producent	
zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	sprzętu	
bez	powiadomienia.	Zgodnie	z	polityką	producenta	
urządzenia	są	stale	ulepszane,	a	najnowsze	informacje	
o	nich	można	uzyskać	kontaktując	się	z	lokalnym	
dystrybutorem	lub	bezpośrednio	ze	Spectra	Precision.




