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Alle rechten voorbehouden. CTOUCH-producten en -diensten die in dit document worden genoemd, evenals de respectievelijke logo's daarvan, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van CTOUCH 

Europe B.V. Alle andere product- en dienstnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering. Productspecificaties zijn onderhevig aan verandering 

zonder voorafgaande kennisgeving.

Productnummer
• Android 10 module 11052165

Connectiviteit 
• USB: 1x USB 2.0 (type-A), 1x USB 3.0 (type-A), 1x USB 2.0 (Type-C)

• Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

• Bluetooth: Versie 4.1  

Systeem
• Systeemversie: Android 10

• Chipset: RK3399

• CPU: 2x ARM Cortex A72, 4x ARM Cortex A55

• GPU: Mali-T860

• Geheugen: 4 GB

• On-board opslag: 64 GB 

Kwaliteitsgoedkeuringen

• Goedkeuringen volgens regelgevingen: Voldoet aan CE, FCC, RoHS

• Milieugoedkeuringen: WEEE

• ISO-norm: ISO9001 en ISO14001

OSD
• Talen: Deens, Nederlands, Engels, Fins, Duits, Hongaars, Noors, 

Spaans, Zweeds.

Voeding

• Stroomvoorziening: DC 12V-19V

Afmetingen en gewicht

• Productafmetingen (B x H x D): 131 x 88 x 30 mm

• Productgewicht: 52 gr

Productaccessoires
• 2x antennes & quick start guide

Logistieke informatie 
• Doosafmetingen (B x H x D): 135 x 110 x 35 mm

• Bruto gewicht: 80 gr

• EAN no.: 8719481481605

De Android 10 module is de nieuwste module die beschikbaar is voor jouw touchscreen. 

De Android 10 module brengt je alle voordelen die Android 10 te bieden heeft op het gebied van 

functionaliteit en veiligheid. De module heeft functionaliteiten zoals multi-user accounts, een 

speciaal ontworpen help tool, widgets en nog veel meer!

Zorg ervoor dat je touch display de laatste fi rmware update heeft, schuif de module in jouw 

display, reboot deze en je bent er helemaal klaar voor! Zo eenvoudig is dat. Natuurlijk hebben we 

deze stappen in meer detail uitgelegd in de toegevoegde quick start guide. 

Let op: de module is alleen verkrijgbaar in combinatie met een Heartbeat abonnement. 

Neem contact op met je dealer voor meer informatie.


