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Pokud se často pohybujete mimo pracoviště, zajisté oceníte tuto malou moderní kapesní 
kancelář. Během cesty můžete spravovat kontakty, přistupovat k datům uloženým v kanceláři 
a odesílat i přijímat e-maily. Funkčnost svého kapesního počítače Pocket LOOX 400 Series 
můžete rozšířit o vstupně-výstupní kartu SD a kartu MM. Vyzkoušejte si práci se špičkovým 
displejem TFT, určitě vás potěší. 

Integrovaný software Windows Mobile 2003 for Pocket PC nabízí širokou škálu kancelářských 
aplikací.  

 
§ Malé rozměry a kompaktní tvar se hodí do 

každé kapsy. 
 
§ Moderní konstrukce je vhodná pro použití 

v kanceláři i v terénu. 
 
§ Špičkový 3,5palcový transflexní dotykový 

barevný displej TFT zajišťuje kvalitní 
zobrazení v kanceláři i v terénu. 

 
§ Rozšíření o další funkčnost můžete získat 

pomocí integrovaného slotu vstupně-
výstupní karty SD a karty MM. 

 
§ Vyberte si typ připojení, který nejlépe 

odpovídá vašim potřebám: infračervené, 
Bluetooth* a WLAN (Bluetooth a WLAN 
v závislosti na modelu) 

§ Velké množství příslušenství, například 
navigační sada GPS, transportní brašny, 
paměťové karty SD atd. 

 
§ Mechanická a funkční stabilita díky 

rozsáhlým testům kvality. 
 
§ Vyměnitelné baterie zajišťují flexibilní a 

dlouhou dobu provozu. 
 
§ Rychlý přístup k oblíbeným aplikacím 

pomocí nabídky FSC SpeedMenu. 
 

 
 
* ActiveSync a konkrétní profily jsou závislé na hardwarových možnostech zařízení Bluetooth od jiných výrobců. 
Chcete-li zajistit kompatibilitu, ověřte si dostupnost profilu na vzdáleném zařízení. Pro zajištění maximální 
kompatibility zařízení doporučujeme adaptér Bluetooth od společnosti Fujitsu Siemens Computers.  
S26391-F2461-L200). 
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Popis produktu   Kapesní počítač PocketLOOX 
 

Systém Kapesní počítač Pocket LOOX 410 Kapesní počítač Pocket LOOX 420 
Procesor Intel® PXA255 300 MHz založený na 

mikroarchitektuře Intel® XScale™ 
Intel® PXA255 400 MHz založený na 
mikroarchitektuře Intel® XScale™ 

Bluetooth* Integrováno Integrováno 
Bezdrátová síť LAN - Integrováno 
Dokovací stanice Volitelné Ano 
Softwarový kupón - Ano 
 
Architektura systému 
Systémová paměť (RAM) 64 MB 
Paměť flash (ROM) 32 MB 
Rozhraní 
1x vestavěný mikrofon 
1x reproduktor 
1x sluchátka (3,5 mm) 
1x IrDA (až 115 kb/s) 
USB 1.1 (podřízené) přes synchronizační kabel 
Sériové (RS232) přes synchronizační kabel (DSR/DTR 
není podporováno) 
Displej 
3,5palcový barevný transflexní dotykový displej TFT, 
240 x 320 pixelů, 65 536 barev, podsvětlení LED 
Aktivní plocha 53,64x71,52 mm 
Rozteč pixelů 0,0745x0,2235 mm 
Sloty pro rozšíření 
Karta SD/MM (vstupně-výstupní karta SD) 
Baterie 
Vyměnitelná baterie 
Lithium Ion, dobíjecí 
Hlavní baterie kapacita 1100 mAh 
Záložní baterie 
Čas pro výměnu baterie max. 30 min 
Napájecí zdroj 
Jmenovité napětí 110–240 V 
Napájecí kabel se zástrčkou pro země EU,

 pro Velkou Británii lze dokoupit, 
 standardně pro verze 
 prodávané ve Velké Británii. 

Provozní doba 
Úsporný režim (úplně nabité)  350 h 
Při práci (v závislosti na používání)  10 h 
Rozměry a hmotnost 
Rozměry (VxŠxH) 113,1x70,6x14,1 mm 
Hmotnost přibližně 125 g 
Dovoz a používání bezdrátových technologií 
Podléhá směrnicím příslušné země 

Operační systém 
Microsoft Windows MobileTM Software 2003 for Pocket PC 
Aplikace 
Fujitsu Siemens Computers SpeedMenu 
Fujitsu Siemens Computers Key lock 
Fujitsu Siemens Computers Backup 
Pocket Outlook, Pocket Word, Pocket Excel, Kalkulátor 
MSN Messenger 
Pocket Internet Explorer 
Microsoft Reader 2.0 for Pocket PC 
Windows Media Player 9 for Pocket PC 
Pictures 
Klient terminálových služeb 
Jawbreaker 
Záznam hlasu 
Microsoft Active Sync 3.7.1 
podporuje Microsoft Outlook 98, 2000, 2002, 2003, XP. 
Softwarový kupón pro stahování softwaru s předplacenou 
licencí (v závislosti na modelu) 
Standardní součásti výrobku 
Kapesní počítač 
Dokovací stanice USB (v závislosti na modelu) 
Transportní brašna 
Kabel USB pro synchronizaci dat 
Napájecí adaptér s kabelem (podle země prodeje) 
Doprovodný disk CD (obsahuje Active Sync 3.7.1) 
Disk CD s úplnou českou lokalizací a dalšími programy pro 
PDA 
Tištěná příručka Getting Started 
Brožura s bezpečnostními pokyny a zárukou 
Příručka Easy Guide na disku CD 
Záruční příručka (CD) 
Doplňky a příslušenství 
Karty SD/MMC 
Hlavní baterie 
Navigační sada GPS 
Kožená pouzdra 
Dokovací stanice USB 
Sada obsahující pero stylus a kryt slotu SD 
Napájecí adaptér, adaptér do auta 
Kabel USB pro synchronizaci dat 
Další software je k dispozici na webech 
http://www.PocketLoox-Choice.com a  
http://www.PocketLoox-Choice.de 

 
* ActiveSync a konkrétní profily jsou závislé na hardwarových možnostech zařízení Bluetooth od jiných výrobců. Chcete-li zajistit 
kompatibilitu, ověřte si dostupnost profilu na vzdáleném zařízení. Pro zajištění maximální kompatibility zařízení doporučujeme adaptér 
Bluetooth od společnosti Fujitsu Siemens Computers. S26391-F2461-L200) 
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Všechna práva, včetně práv uznaných patentovým úřadem na jednotlivé 
součásti nebo design výrobku a práva na technické změny, jsou vyhrazena. 
Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Označení použitá v tomto 
dokumentu mohou být ochrannými známkami a jejich použití třetími stranami 
může být porušením práv vlastníků těchto ochranných známek. 
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