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LEONARDO TÜRKİYE 



 
GENEL BAKIŞ 
 
LEONARDO TÜRKİYE tarafından tamamen yerli 
imkan ve kabiliyetler çerçevesinde tasarlanıp 
üretilmiştir. Kompakt bir yapıda olup donanım ve 
yazılım çözümünden oluşmaktadır. Pico Bilgisayar; 
dahili ve/veya harici ses haberleşmesi özelliklerine 
sahip bir Haberleşme Kontrol Sistemi olarak da 
konfigüre edilebilir. Baz konfigürasyon çok küçük 
boyutlara sahip bir bilgisayardır. Tercih edilen 
işletim sistemi ile çalışabilir. 
 
KULLANIM ALANLARI 
 
Yüksek performanslı sunucu ve istemci bilgisayarı 
olarak; 

 Askeri ve Sivil projelerde 
 Kara ve Deniz platformlarında 
 Shelter içerisinde 
 Sabit istasyonlarda 

kullanılabilir.  
 
Dahili / Harici Muhabere, askeri mesajlaşma ve 
uzak komuta için kullanılabilir. 
 
HARİCİ BAĞLANTILAR 
 
 İletişim ve/veya uzaktan kontrol için 

4x Ethernet port 
 ACP127 ve/veya uzaktan kontrol için   

4x Asenkron port 
 Dahili ve/veya harici haberleşme için 2x 

Ses/Telsiz giriş / çıkışı 
 Konsol için görüntü çıkışı / HDMI arayüzü 
 RS232 Konsol çıkışı 
 
 
 
 
 

 
 TEMEL ÖZELLİKLER 
 
 Küçük ve kompakt bir ekipman 
 Windows / Linux Platformlarında çalışabilir 
 168 x 118 x 83,5 mm (Boy x En x Yükseklik) 

Yükseklik ihtiyaç çerçevesinde küçültülebilir. 
 Masa üzeri kullanıma uygunluk 
 İçerisinde hareketli parça yoktur 
 Fansız soğutma 



Küçük ve Kompakt 
bir ekipman olup 
içerisinde hareketli 
parça yoktur. 
 

 
 
 
 

 Tek donanım farklı modlarda çalışabilme 
 Uzak komuta modu, harici haberleşme modu, 

dahili haberleşme modu, mesajlaşma modu 
 Uzak komuta ve harici haberleşme modlarında 

saniyeler içerisinde işletim sistemi yükleme 
 Dahili haberleşme modunda dokunmatik 

ekran ve harici PTT destekli headset bağlantı 
desteği 
 
 
 
 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
 mSATA SSD hard disk 
 Yüksek bellek 

 1x Intel Celeron işlemci 
 CPU başına en az 2 çekirdek 
 220VAC / 12VDC Dönüştürücü ile çalışma 
 Düşük güç tüketimi 
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