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מחשב נייד מוקשח   
מחשב השטח המוביל בעולם

CF-19 :דגם
 	 CONVERTIBLE  TABLET 10.1" מסך מגע
 עומד בסטנדרטים ותקנים גבוהים 	 

IP 65-ו  ,MIL STD EMI 461F ,MIL STD 810 G
 	 i7 או i5 מעבד אינטל מהדור החדש
 	6500cd/m2 בהירות עד
 	)8GB 4 )הרחבה עדGB :RAM זיכרון
 	)256GB SSD 500 )אופציה עדGB SATA :אחסון
אפשרויות הרחבה: מצלמה, LAN ,GPS ,3G ועוד	 
זמן סוללה עד 10 שעות	 

 

מחשב נייד מוקשח -   
 האיזון האולטימטיבי של אמינות, 

ביצועים ומסך גדול
CF-31 :דגם

מסך מגע בגודל "13.1	 
 עומד בסטנדרטים ותקנים גבוהים	 

MIL STD 810G ,IP 65
 	 i7 או i5 מעבד אינטל מהדור החדש
 	1200cd/m2 בהירות עד
 	)8GB 4 )הרחבה עדGB :RAM זיכרון
 	)256GB SSD 500 )אופציה עדGB SATA :אחסון
אפשרויות הרחבה: מצלמה, LAN ,GPS ,3G ועוד	 
זמן סוללה עד 14 שעות	 

 

המחשבים המוקשחים מסדרת PANASONIC  TOUGHBOOK עמידים למים, אבק, לכלוך, לחות וטמפרטורות קיצוניות וכוללים הגנה 
מיוחדת על הדיסק הקשיח, קישוריות מאובטחת  ואריזת מגנזיום, המבטיחה הגנה מקסימלית, בסביבה חיצונית קיצונית. כמו כן, הם 
בעלי טכנולוגיה ייחודית לעבודה בשמש: הטכנולוגיה המתקדמת של המסך ממזערת את הבוהק וההשתקפויות ומאפשרת צפייה 

באור שמש מלא.
גטר הינה משווקת רשמית של מוצרי PANASONIC  TOUGHBOOK בישראל ובעלת הסמכה למתן שירות.

מחשבים ניידים

מחשבים מוקשחים

מחשב/ טאבלט עסקי  
 DETACHABLE מוקשח  
 הראשון בסוגו בעולם המשלב

מחשב וטאבלט מוקשחים
CF-20 :דגם

מסך מגע בגודל "10.1 	 
 	1920X1200 WUXGA רזולוציה
מעבד אינטל מדור 5 	 
 	Windows 10/8/7/pro מערכת הפעלה
 	Intel HD Graphics 515 כרטיס גרפי
מסך מגע ל- 10 אצבעות ודיגיטייזר	 
 	8GB :RAM זיכרון
 	1.76kg :משקל
 	256GB SSD :אחסון 

)512GB SSD אפשרות הרחבה(
ממשקים מובנים בטאבלט ובמקלדת עם 	 

אפשרויות הרחבה
זמן סוללה עד 10 שעות	 
 	MIL STD 810G, IP65 עמידה בתקנים גבוהים

       

6

Mark Thorne 
Managing Director 

Panasonic Computer Product Solutions

2016  

GETTER EUROPE LIMITEDGETTER EUROPE LIMITED



7

ם
חי

ש
ק

מו
ם 

בי
ש

מח

info@getter.co.il :להזמנות בטל': 03-5761660  מייל

מחשב נייד חצי מוקשח  
CF-53 :דגם

מסך רחב בגודל "14	 
 	 i5 מעבד אינטל מהדור החדש
אפשרות למסך מגע	 
 	850nit בהירות מסך עד
 	)16GB 4 )הרחבה עדGB :RAM זיכרון
 	)256GB SSD 500 )אופציה עדGB SATA :אחסון
אפשרויות הרחבה: מצלמה, LAN ,GPS ,3G ועוד	 
זמן סוללה עד 11 שעות	 

 

מחשב נייד חצי מוקשח  
CF-54 :דגם

מסך רחב בגודל "14	 
 	HD / FULL HD
 	i7 או  i5 מעבד אינטל מהדור החדש
אפשרות למסך מגע כולל עבודה עם כפפות	 
 	1000nit  בהירות מסך עד
 	)16GB 4 )הרחבה עדGB :RAM זיכרון
 	)1TB SSD 256 )אופציה עדGB SSD :אחסון
 	 ,4G ,אפשרויות הרחבה: מצלמה 

GPS, LAN RS232 ועוד
זמן סוללה עד 11 שעות	 

 

מחשבים חצי מוקשחים
מחשבים ניידים

מחשב מחברת עסקי  
CF-MX4 :דגם

מסך מגע בגודל  "12.5	 
 	FULL HD 1920X1080 רזולוציה
 	  i5 מעבד אינטל מהדור החדש
 	 1.14kg :קל משקל
 	)8GB 4 )הרחבה עדGB : RAM זיכרון
 	 256GB SSD :אחסון
 	4G, GPS :אפשרויות הרחבה
זמן סוללה עד 13 שעות	 

 

מחשבי מנהלים חצי מוקשחים

גטר מפיצה מגוון רחב של ציוד היקפי ייעודי למחשבי פנסוניק כגון: תיקים, רתמות, רצועות אחיזה, מנשאים ועוד.

ציוד היקפי

by
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53 Always-On
Enhanced mobility, ergonomic transportation, and 
accessory storage for the Toughbook 53.

52 Always-On
Enhanced mobility, ergonomic transportation, and 
accessory storage for the Toughbook 52.

Toughbook CF-52/53

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

Part#: PCPE-INF53AC

Part#: PCPE-INF52AC

www.toughmate.com
info@toughmate.com

www.panasonic.eu
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53 Always-On
Enhanced mobility, ergonomic transportation, and 
accessory storage for the Toughbook 53.

52 Always-On
Enhanced mobility, ergonomic transportation, and 
accessory storage for the Toughbook 52.

Toughbook CF-52/53

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

Part#: PCPE-INF53AC

Part#: PCPE-INF52AC

www.toughmate.com
info@toughmate.com

www.panasonic.eu
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Toughpad FZ-G1

Ergonomic arm X-strap for the Toughpad G1. Only fits G1 
configuration with small corner guards.

Handle and shoulder strap for the Toughpad G1. Only fits 
G1 configuration with tall corner guards.

G1 X-Strap

G1Mobility Bundle

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

Part#: PCPE-INFG1B1

Part#: PCPE-INFG1X1

www.toughmate.com
info@toughmate.com

Accomodates: Extended Battery, Smart Card Reader
Required: Large Corner Guards (FZ-WCGG111)

Accomodates: Basic G1 with no external options,
User Harness (PCPE-INFUVA1)
Required: Small Corner Guards

www.panasonic.eu

by

Copyright © 2016

Toughpad FZ-G1

Special order - call for details

Sanitize-able arm strap & shoulder strap for Toughbook 
G1. Only fits G1 configuration with tall corner guards.

Shoulder strap, easel stand, & screen protection for the 
Toughpad G1. Fits all G1 configurations.

G1 KV DuraStrap

G1 Always-On Case

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

Part#: PCPE-INFG1DS

Part#: : PCPE-INFG1A1

www.toughmate.com
info@toughmate.com

Accomodates: Extended Battery, Smart Card Reader, Large and 
Small Corner Guards, and User Harness (PCPE-INFUVA1)

Accomodates: Extended Battery, Smart Card Reader
Required: Large Corner Guards (FZ-WCGG111)

www.panasonic.eu
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טאבלט מוקשח   
טאבלט מוקשח עם מערכת הפעלה 

אנדרואיד
FZ-B2  :דגם

מסך מגע בגודל "7 	 
 	Android 4.4 Kitkat מערכת הפעלה
 	 2GB :RAM זיכרון
 	 32GB  eMMC :אחסון
סוללה עד 7 שעות )אופציה להחלפה 	 

חמה(
אופציה לסוללה כפולה )עד 14 שעות(	 
 	 540g :קל משקל
עומד בסטנדרטים ותקנים גבוהים	 
 	 4G, GPS, REAR :אפשרויות הרחבה

CAMERA, RJ45, 2nd USB

 

טאבלטים מוקשחים
טאבלטים ״20 - ״7

טאבלט מוקשח   
טאבלט מוקשח עם מערכת הפעלה 

אנדרואיד 
FZ-A2  :דגם

מסך מגע TABLET בגודל "10	 
 	 Android 6.0 Marshmallow מערכת הפעלה
 	4GB :RAM זיכרון
 	  32GB eMMC אחסון
סוללה עד 9 שעות )אופציה להחלפה 	 

חמה(
GPS מובנה	 
 	880g :קל משקל
עומד בסטנדרטים ותקנים גבוהים	 
 	 2D Barcode Reader, :אפשרויות הרחבה

LAN, Smartcard Reader

 

טאבלט מוקשח לאנשי שטח  
טאבלט קל משקל וקשיח עם מערכת הפעלה 

 WINDOWS 8/7
PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 :דגם

מסך "10.1 	 
 	 WUXGA 1920x1200 רזולוציה
 	i5 מעבד אינטל מהדור החדש
 	WINDOWS 8/7 PRO :מערכת הפעלה
 	INTEL HD 4000 GRAPHICS :כרטיס מסך
 	1.1kg קל משקל רק
 	800cd/m2 בהירות מסך
מסך מגע ל-10 אצבעות ודיגיטייזר	 
 עומד בסטנדרטים ותקנים גבוהים 	 

MIL STD 810G, IP 65
 	 4G, GPS, EXTERNAL :אפשרויות הרחבה

ANTENNA, REAR CAMERA, RJ45, USB2, LAN
 	)256GB -128 )אופציה לGB SSD :אחסון
 	 8GB :RAM זיכרון
 סוללה עד 8 שעות )אפשרות להחלפה רגילה 	 

או להחלפה חמה(
אופציה לסוללה כפולה	 

 

טאבלט עסקי חצי מוקשח    
FZ-Y1 :דגם

 	 )3840X2560( 20" מסך מגע בגודל
  4K

 	  i5 מעבד אינטל מהדור החדש
 	 8GB : RAM זיכרון
אחסון: 256GB SSD )אפשרות הרחבה 	 

)SDXC
ממשקים מובנים: USB, LAN, כניסת 	 

HDMI  ועוד
זמן סוללה עד 3 שעות	 
 	4GB / 128GB SSD ניתן לקבל דגם עם

 

טאבלט עסקי חצי מוקשח    
FZ-Q1 :דגם

מסך מגע בגודל "12.5  	 
 	 i5 מעבד אינטל מהדור החדש
 	Windows 8/7 מערכת הפעלה
 	Full HD (1920x1080( :רזולוציה
 	INTEL HD GRAPHICS 4200 :כרטיס מסך
 	1.05kg :משקל
 	350nit :בהירות מסך
מסך מגע ל-10אצבעות ודיגיטייזר	 
אפשרויות הרחבה מגוונות	 
 	810G עמידה בסטנדרט צבאי
 	 8GB :RAM זיכרון
 	)256GB-128 )אופציה לGB SSD :אחסון
זמן סוללה עד 9 שעות	 
 	Celerom ניתן לקבל דגם פשוט עם מעבד
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טאבלט מוקשח  
 WINDOWS 8/7 עם מערכת הפעלה 

FZ-M1 :דגם
מסך מגע בגודל "7 	 
 	i5 מעבד אינטל מהדור החדש
 	500cd/m2 בהירות מסך
 	)8GB 4 )הרחבה עדGB :RAM זיכרון
 	 256GB  128  )הרחבה עדGB SSD  :אחסון

)SSD
 סוללה עד 8 שעות )אפשרות להחלפה רגילה	 

או להחלפה חמה(
אופציה לסוללה כפולה	 
 	 540g :קל משקל
עומד בסטנדרטים ותקנים גבוהים	 
 	,4G, GPS :אפשרויות הרחבה 

REAR CAMERA, RJ45, 2ndl USB
 	 Celeron ניתן לקבל דגם עם מעבד 

לאפליקציות פשוטות
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ספקי כוח ומטענים למחשבים ניידים  
מטעני מתח רגילים AC ו- DC ברכבים, מלגזות וכו',   

לרוב סוגי הניידים
התמחות במטענים מיוחדים על פי דרישת הלקוח 	 
איכות חומרים גבוהה ועמידות בתנאי סביבה ועבודה 	 

קשים
פתרונות חדישים להטענת סוללות	 
מפסקי מתח מיוחדים	 
 עמידה בסטנדרטים צבאיים	 

 

גטר הינה הנציגה הרשמית של חברת LIND ELECTRONICS בישראל.
החברה נוסדה בשנת 1975 ומתמקדת באספקת פתרונות אנרגיה 

וספקי כוח למחשבים ניידים. ספקי הכוח מתוצרת LIND ידועים 
בעמידותם לתנאי סביבה קשים במיוחד, ועומדים בתקנים מחמירים 

של ייצוב מתח.

ספקי כח

גטר הינה הנציגה הרשמית של חברת GAMBER JOHNSON בישראל. גמבר ג׳ונסון הינה יצרנית מובילה של מקבעים 
מוקשחים לרכב ותחנות עגינה. החברה היא חלק מקבוצת CVP הנמנית על 500 החברות הגדולות בארה"ב בתחום 

 GAMBER JOHNSON המוצרים ההנדסיים. תחנות העגינה, זרועות החיבור והמקבעים המוקשחים לרכב, מתוצרת
מאפשרים לגטר להציע ללקוחותיה פתרון מלא למחשבים הניידים מתוצרת PANASONIC שהיא משווקת בישראל.

תחנות עגינה

תחנות עגינה ומיכון לרכב  
תחנות עגינה לרכב המתאימות לרוב סוגי 	 

המחשבים הניידים
עמידות בתנאי נסיעה, שטח וסביבה קשים	 
זרועות חיבור לכל מרכבי הרכבים  עם אפשרות 	 

התאמה לדרישות הלקוח
אפשרות חיבור ישירות מתחנות העגינה למקור 	 

 מתח ואמצעי תקשורת אחרים

   

פתרונות הקשחה ייחודיים   
בהתאמה אישית

פתרונות עגינה בסטנדרטים גבוהים ביותר, לפי 	 
דרישות הלקוח

 עמידים בתנאי שטח קשים )זעזועים, רעידות, 	 
לחות וכדומה(

עומדים בתקני MILSTD810 ו- EMI המחמירים ביותר	 
שימוש במקבעים אלו מבטיח עבודה רציפה של 	 

המחשב בכל כלי רכב

   

גטר הינה הנציגה הרשמית של חברת ikey למקלדות מוקשחות בישראל.
המקלדות מותאמות לעבודה בתנאי שדה ולתנאי סביבה קשים וייעודיים. 

בין הלקוחות נמנים: צבאות, בתי חולים, תעשייה כבדה, מפעלים עתירי 
לכלוך וכו'. מעבר לשפה האנגלית ניתן לשלב את מירב השפות בעולם.
לחברת ikey ישנו קו מוצרים ייעודי המותאם לטאבלטים של פנסוניק.

מקלדות מוקשחות


