
KONTROLER 
TOPCON ALLEGRO 2

Kontroler z numeryczn¹ 
i alfanumeryczn¹ klawiatur¹.

 
czytelny, wyświetlacz 4,2”, odporny na zarysowania
najwyższa klasa szczelności IP68
wbudowana kamera 5 MP z funkcją video capture
szybki procesor 1 GHz
Bluetooth, USB, Wi-Fi
20 godzin pracy na jednym ładowaniu
modem i odbiornik GNSS – opcjonalnie

intuicyjny system Windows



Dane techniczne Allegro 2

Specyfi kacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.
Wszystkie prawa zastrzeżone 06/18.
Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

PARAMETRY

Procesor 1 GHz ARM Cortex A8 i.MX53

System operacyjny

Wbudowany GPS

Pamięć

Wyświetlacz

dokładność: 2-5 m, 72 kanały, SBAS

4,2’, odporny na zarysowania

512 MB RAM, gniazdo kart SD

Kamera 5 MP z funkcją Video Capture

KOMUNIKACJA

3.75 G, HSPA+/UMTS, opcjonalnie

Komunikacja bezprzew.

Szczelność

Temperatura pracy

Upadek

Czas pracy

Wymiary

Bluetooth, Wi-Fi

Porty COM1, RS-232C 9-pin, USB, Micro USB

WARUNKI PRACY

Waga 908 g

-30ºC do 60ºC

IP68

z 1,2 m MIL-STD 810G

do 20 godzin na jednym ładowaniu

13,8 x 4 x 25,6 cm

Modem GSM 

Windows Embedded Handheld 6.5.3

Klawiatura numeryczna i alfanumeryczna
Allegro 2 jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich 
użytkowników, którzy wymagają, aby kontroler posiadał 
fizyczną klawiaturę numeryczną i alfanumeryczną QWERTY. 
Klawiatura jest podświetlana, dodatkowo ma praktyczną 
funkcję tworzenia własnych skrótów klawiszowych.

Kamera
Kontroler posiada wbudowaną kamerę o rozdzielczości 5 MP. 
Każde zdjęcie oznaczone jest aktualną datą, godziną oraz 
pozycją GPS. Kamera wyposażona jest w funkcję Video 
Capture, umożliwiającą nagrywanie pulpitu ekranu.

Ekran pojemnościowy
Duży, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 4,2” gwarantuje 
komfortową pracę w terenie. Ekran pozwala na swobodną 
pracę w słońcu. Chemicznie wzmacniane szkło jest 
odporne na zarysowania. W zestawie dołączony jest rysik.

Przemyślana konstrukcja
Kontroler może się pochwalić solidną obudową o wysokiej 
normie szczelności na pył i wodę (IP68). Wzmocniona 
konstrukcja chroni urządzenie przed zniszczeniem 
podczas upadku z wysokości 1,2 metra. Ergonomiczny 
kształt i niewielka waga sprawiają, że kontroler dobrze 
leży się w dłoni.

Duża wydajność
Sprawną, nieprzerwaną pracę zapewnia bateria, w którą 
wyposażony jest model Allegro 2. Na jednym ładowaniu 
bateria o pojemności 12000 mAh pracuje do 20 godzin, 
nawet w niskich temperaturach.

Allegro 2 jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy wymagają, 

aby kontroler posiadał fizyczną klawiaturę numeryczną i alfanumerycz-

ną QWERTY oraz funkcjonalny, czytelny ekran. Producent wyposażył 

kontroler w szybki procesor 1,0 GHz, pamięć 8 GB, kamerę, odbior-

nik GNSS i opcjonalnie modem. Standardem jest komunikacja Wi-Fi 

oraz Bluetooth, a także, tradycyjna dla Topcona, wysoka norma 

szczelności na pył i wodę. Allegro 2 jest idealnym rozwiązaniem jako 

kontroler do odbiorników GNSS, gdzie jego wewnętrzny modem 

możemy wykorzystać jako dodatkowe źródło poprawek sieciowych 

oraz jako niezależny odbiornik do celów GIS. Kontroler Allegro2 jest 

idealnym rozwiązaniem zarówno do zestawów GNSS, jak i do 

tachimetrów. Opcjonalny modem umożliwia pracę kontrolera z 

odbiornikami GNSS, które nie posiadają modemu. W przypadku 

współpracy z odbiornikami GNSS wyposażonymi w modem, kontro-

ler pozwala na użycie karty innego operatora, umożliwiając szybkie 

przełączenie między modemami (odbiornik — kontroler).
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Allegro 2 - szybki, wytrzymały
kontroler dla wymagających!
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