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SHC6000Veldboek

Uw veldboek voor elke dag
De verwerkingscapaciteit van kantoor rechtstreeks op uw
projectlocatie. Met het SHC6000-veldboek verbindt u alles en
blijft u productief en de situatie de baas.
Net zoals bij alle andere Sokkia-oplossingen kunt u het
apparaat aanpassen aan uw eigen behoeften en zo uw eigen
workflows samenstellen.

• 7-inch scherm dat in zonlicht te lezen is
• Intel® Quad-Core Pentium N4200-processor
• MIL-STD 810G- en IP68-gecertificeerd
• Besturingssysteem Windows® 10
• 8 MP camera aan achterzijde, 2 MP camera aan voorzijde
• Geïntegreerde 4G LTE-module voor mobiele communicatie
(optioneel)

Helder scherm
Het brede 7-inch scherm is specifiek ontworpen voor werk
in direct zonlicht. De snel reagerende touchscreen levert een
helder en makkelijk leesbaar beeld.

Voor elk weertype
De SHC5000 is gecertificeerd voor beschermingsklasse IP68,
wat betekent dat het apparaat stofdicht is en waterdicht
op een diepte van een meter. De door een onafhankelijk
testinstituut afgegeven certificering voor MIL-STD 810G houdt
in dat de SHC6000 kan worden gebruikt bij temperaturen
tussen -20 °C en 50 °C.

FC-dockingstation - optionele accessoire
Met het FC Docking station wordt het zeer eenvoudig om van
het veld naar kantoor te wisselen en terug. Het dockingstation
maakt opladen, verbinding maken met Ethernet, en het
aansluiten van een externe monitor, toetsenbord en muis
eenvoudig, net als een laptop.

Blijf verbonden
Standaard is de SHC6000 voorzien van
Bluetooth®- en wifi-connectiviteit, waarmee
hij ideaal is voor het aansturen van alle
GNSS-ontvangers en optische total stations
van Sokkia tot op 500 meter afstand. En als u
plaatselijk ook over wifi beschikt, kunt u uw
werk uploaden voordat u de projectlocatie
verlaat en zo weer op reistijd besparen.

Kracht voor onderweg
De SHC6000 werkt supersnel dankzij de Intel®
Quad-Core Pentium N4200-processor, die
alle Sokkia-programma's en veel software van
derden met gemak uitvoert en probleemloos
al uw grote ontwerpbestanden verwerkt.

Foto's in een Handomdraai
Voor visuele ondersteuning van gegevens
hebt u twee geïntegreerde digitale camera's
tot uw beschikking, met snelle autofocusinstelling en LED-flits. U koppelt alle foto's
eenvoudig aan al uw veldmetingen en
kunt deze meteen delen via software voor
gegevensverzameling.

Extern toetsenbord - optionele
accessoire
Het toetsenbord is ontworpen om direct te
worden geïnstalleerd en kan snel en zonder
gereedschap op de SHC6000 worden geklikt.
Het biedt haptische terugkoppeling, verhoogde
toetsen en een volledig QWERTY-indeling. Het
toetsenbord is ontworpen om de prestaties
van de SHC6000 bij koud weer te verbeteren
wanneer gebruikers handschoenen dragen.
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Sneller laden
Na een lange werkdag is de SHC6000
in twee tot vier uur weer opgeladen
en gebruiksklaar. De interne accu is
grondig getest en heeft bewezen ook
bij extreme temperaturen uitstekend te
presteren.

Specificaties
Hardware
Processor
Besturingssysteem
Geheugen en gegevensopslag
Display
GNSS
Camera
Communicatie
Bluetooth
®

Wi-Fi
Mobiele connectiviteit
(optioneel)
Omgeving
Bescherming tegen stof/water
Bedrijfstemperatuur
Temperatuurschok
MIL-STD 810G
Afmetingen (l x b x h)
Bedrijfsduur

Intel Quad-Core Pentium N4200-processor
Microsoft Windows 10
8GB LPDDR4 RAM
Voor gebruiker toegankelijke SD-sleuf
7 inch-scherm, Wide XGA, resolutie 1280 x 800
Type: uBlox NEO M8M
Achter: 8 MP met led-flits
Voor: 2 MP
®

®

LongLinkTM Bluetooth -technologie, klasse 1.5, BLEondersteuning
802.11a/b/g/n, 2,4 GHz en 5 GHz
Intern GSM 4G LTE-modem
IP68-gecertificeerd
-20°C tot 50°C
MIL-STD 810G
Val 1,2 m, trillingen, vocht
21.5 x 13.7 x 3.5 cm
Tot 15 uur (5 uur op interne accu's, 10 uur met vervangbare accu's)

Blijf verbonden

Onderdelen standaardset

Met de optionele interne GSM-modem
kunt u gegevens up- en downloaden,
zodat uw personeel in het veld
eenvoudig op de hoogte blijft van
wijzigingen in projectplannen.

• SHC6000-veldboek
• Polsriem
• Capacitieve stylus met
smalle punt
• Interne accu
• Verwijderbare accu

•
•
•
•

Snelstartgids
Internationale stekkerset
Stofklep voor aansluitpoorten
Acculader

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG,
Inc., en voor het gebruik hiervan door Sokkia is een licentie verleend. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.
®

Uw erkende dealer is:

sokkia.com
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
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