
FC-6000

Computador de 
Campo Robusto

Começando com uma plataforma 
Windows 10, processador Intel®  
Quad-Core Pentium mais rápido e 
display dinâmico de 7 polegadas legível 
à luz do sol, o computador de campo 
FC-6000 foi construído pensando 
na produtividade. Este poderoso 
computador tablet inclui câmeras 
traseiras de 8 megapixels e frontais de 
2 megapixels em uma caixa robusta 
com classificação IP68, projetada para 
permitir que os operadores concluam 
seus projetos de topografia ou 
construção com mais eficiência.

HARDWARE
CPU Processador Intel® Quad-Core Pentium N4200

Armazenamento eMMC de 128 GB ou 256 GB opcional
SO Windows® 10 Pro
Memória RAM LPDDR4 de 8 GB

Display
Tela de toque LCD de 7 pol., 
Wide XGA a 1280 x 800

Câmera Traseira: 8 megapixels com iluminação LED 
Frente: 2 megapixels

CONECTIVIDADE SEM FIO
Bluetooth® Tecnologia LongLinkTM Bluetooth V5.0, Classe 1.5, 

suporte BLE
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

2,4 GHz e 5 GHz
Celular (opcional) GSM 4G LTE interno

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Classificação de Poeira / Água Certificado IP68
Temperatura Operacional -20ºC a 50ºC -4°F a 122°F
Padrão Militar MIL-STD-810G

Queda de 4 pés (1,2 m)
Vibração
Umidade

Dimensões (L x P x A) 21.5 x 13.7 x 3.5 cm 
5.39” x 8.46” x 1.38”

Peso 680g (1,5 lbs) sem bateria permutável
Tempo Operacional Até 15 horas (5 horas de bateria interna, 

10 horas com bateria permutável)

Bluetooth® A marca e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais 
marcas pela Topcon é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. 

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
© 2021 Topcon Corporation. Todos os direitos  
reservados. 7010-2339 A PT_BR 9/21

www.topconpositioning.com/fc-6000

Caracteristicas
• LongLink™️ Bluetooth fornece duas vezes mais alcance do que o Bluetooth 

classe 1
• Computador de campo robusto - IP68 e classificação MIL-STD-810G
• Visor luminoso brilhante - mesmo com óculos de sol polarizados
• Bateria de longa duração com troca a quente e uma bateria interna para  

maior autonomia
• Teclado externo opcional e estação de ancoragem aumenta ainda mais  

a produtividade
• Plataforma Windows 10 com receptor GNSS integrado suporta aplicações  

de terceiros
• Disponível na plataforma Android


