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ET50/55 vállalati táblagép
A VÁLLALATI TÁBLAGÉP, AMELYET KIFEJEZETTEN MUNKÁRA TERVEZTEK
Az ET50/ET55 a fogyasztói stílusú táblagépek funkcióit ötvözi olyan nagyvállalati szintű megoldásokkal, amelyek a munkaerő 
hatékonyságának növeléséhez és a valódi befektetési megtérüléshez szükségesek. A dolgozók egy elegáns és személyes táblagépet kapnak 
a választott stílusban. A masszív táblagép többéves használatra lett kialakítva, kivételes akkumulátoridővel rendelkezik, és nagyvállalati szintű 
azonnali és gyors adatbeolvasásra képes (1D, vagy 2D vonalkódok, fényképek vagy NFC-címkék). Ezen túlmenően az eszköz nagyvállalati 
szintű adatbiztonságot és központosított felügyeletet garantál. A felhasználók akár beltérben vagy terepen dolgoznak, a széleskörű üzleti 
célú kiegészítőkkel egyszerűen szabhatják testre ezt a táblagépet, és bármilyen munka alapján egyedi igényeikre formálhatják azt.

AZ ET50/55 – FOGYASZTÓI STÍLUS KÍVÜLRŐL. TISZTA ÜZLET BELÜLRŐL. 
Az ET50/55 vállalati táblagéppel kapcsolatos további információért látogasson el a www.zebra.com/et5x 

weboldalra, vagy tekintse meg globális címjegyzékünket a következő címen: www.zebra.com/contact

vezeték nélküli kapcsolatot biztosít a 
dolgozók számára bárhol a világon – a 
világ leggyorsabb mobiladatátviteli 
hálózatain.
A megfelelő méret, a megfelelő 
munkához 
Válassza azt a kijelzőméretet, amely a 
legtöbb helyet biztosítja az üzleti 
alkalmazások futtatásához – 8,3 vagy 10,1 
hüvelyk.

Rugalmas akkumulátor-architektúra a 
24x7x365 szintű állandó 
teljesítményhez Az integrált és 
felhasználó által cserélhető akkumulátoron 
kívül egy opcionális, üzem közben cserélhető 
akkumulátor is használható az egyedi hátsó 
bővítőegységgel, amelyre különböző 
tartozékokat csatlakoztathat. Mindkét 
akkumulátor a maga nemében a legnagyobb 
tápellátást biztosítja, így elérhetővé válik a 
maximális ciklusidő. Mivel a második 
akkumulátort menet közben lehet cserélni, és 
töltést biztosít az első akkumulátornak, a 
folyamatos üzemeltetés garantált – soha nem 
kell kivonnia az eszközt a munkafolyamatból 
az akkumulátor töltése vagy cseréje miatt.

Csatlakoztatott készenlét a valódi 
okostelefonos élményhez
Az okostelefonokhoz hasonlóan a 
windowsos táblagépek e-maileket, SMS-
eket és egyéb üzeneteket képesek 
fogadni alvó üzemmódban, valamint ki- 
és bekapcsolt állapotban – azonnal, 
késlekedés nélkül.
Normál és professzionális 
konfigurációk az eltérő üzleti 
igényekhez
A normál konfiguráció a Google Mobile 
Services (GMS) és az Android for Work 
(AFW) szolgáltatásokat foglalja magában. A 
GMS integrált Google-alkalmazásokat 
(például Gmail, Google Térképek és Google 
Play Áruház), míg az AFW nagyvállalati  
szintű szolgáltatásokat kínál (például 
mobilalkalmazás-kezelést). A professzionális 
konfiguráció a Google GMS és az AFW 
nélkül érkezik, és kiküszöböli az összes 
csatlakoztatott szolgáltatást. Így a rendszer 
adatbiztonsága garantált, és a Zebra 
hozzáadott értékű szolgáltatásai továbbra is 
rendelkezésre állnak. Mindkét konfiguráció 
az Android Open Source (AOSP) rendszerre 
épül.

AndroidTM vagy Windows közül 
választhat  
Válassza a technológiai stratégiájának 
megfelelő operációs rendszert – Android 5.1 
(Lollipop) vagy Windows 10. Minden egyes 
ET50/ET55 a Mobility Extensions (Mx) 
szolgáltatáscsomaggal érkezik, amelynek 
köszönhetően az Android egy még inkább 
robosztus, nagyvállalati operációs rendszerré 
válik. Az Mx jobb felügyeletet biztosít a 
mobileszközök, az alkalmazás-hozzáférés, a 
Wi-Fi-teljesítmény és a biztonság 
tekintetében, így minimalizálja az informatikai 
támogatási időt, illetve maximalizálja a 
dolgozók termelékenységét és az eszközök 
rendelkezésre állását.

Gyakorlatilag bármilyen típusú 
adatot képes azonnal és 
folyamatosan beolvasni
Számíthat az ET50/55-re a valódi 
nagyvállalati szintű adatrögzítés 
tekintetében. A dolgozók opcionális fejlett 
képalkotó motorokkal egészíthetik ki az 
eszközt, így messzebbről és gyorsabban 
nyílik lehetőség 1D, vagy 2D vonalkódok 
beolvasására – függetlenül attól, hogy a 
vonalkódok egy mobiltelefon képernyőjén 
találhatók, papírra vannak nyomtatva, 
sérültek, karcosak vagy rosszul 
nyomtatottak. A beépített 8 megapixeles 
hátsó kamera alkalmi képek készítésére 
szolgál, míg a 2 megapixeles első kamera 
videohívásokra ideális választás.

Iparágvezető, kettős üzemmódú 
érintőpanel maximálisan rugalmas 
beviteli lehetőségekkel
A dolgozók maguk választhatják meg a 
számukra ideális adatbeviteli módot: ujj 
használata kesztyűvel, vagy kesztyű nélkül; 
aktív toll, aláírások rögzítésekor; fotó, vagy 
elektronikus dokumentum jegyzetekkel való 
ellátása; vázlatok készítése; jegyzetelés és így 
tovább. Az ET50/55 magasabb szintre emeli a 
kapacitív érintésvezérlés élményét – az összes 
beviteli módszer akkor is működik, ha a 
kijelzőre folyadék kerül.

Wi-Fi és 4G LTE támogatás 
A négy fal között az ET50 802.11 a/b/g/n 
(Windows) és 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i 
(Android) technológiája garantálja a 
meglévő WLAN-hálózatokkal való 
kompatibilitást. A 4G LTE támogatásnak 
köszönhetően az ET55 robosztus

Robosztus és munkára kész – 
beltérben és a szabadban egyaránt
Az ET50/55 kívül-belül úgy lett kialakítva, hogy 
képes legyen kezelni a mindennapi 
üzletmenetet. A dolgozók leejthetik, italt 
önthetnek rá, használhatják esőben, hóban 
vagy nagyon poros helyeken, ezek az 
eszközök folyamatosan megbízható működést 
garantálnak. A Corning® Gorilla® Glass 3 
Native Damage ResistanceTM 
technológiájának köszönhetően a kijelzők 
olyan eseményeket is képesek túlélni, amelyek 
eredménye jellemzően kijelzőhiba szokott 
lenni. Az IP65-védelem szennyeződésmentes 
kialakítást garantál, amelynek köszönhetően 
az eszköz akár a teljes erővel ráirányított 
vízsugár hatását is kibírja. A táblagépet úgy 
alkottuk meg, hogy kibírja az 1 méterről 
történő leejtést – ez az érték megduplázható 
a masszív keret használatával.

http://www.zebra.com/et5x
http://www.zebra.com/contact


2

SPECIFIKÁCIÓS ADATLAP
ET50/55 VÁLLALATI TÁBLAGÉP

Páratlan tartozékcsalád
... A RUGALMASSÁG ÚJ SZINTJE
A fogyasztói táblagépek nem alkalmasak üzleti célokra: nem biztosítják a dolgozóknak a szükséges, funkciógazdag tartozékok széles 
skáláját, és nem nyújtanak egyszerű háttérfelügyeletet az IT-részlegnek. Az ET50/ET55 vállalati táblagépek ezt a hiányosságot pótolják 
olyan széleskörű tartozékkínálattal, amellyel lehetőség nyílik az adatrögzítési funkciók testre szabására, a strapabíró specifikációk elérésére 
és a dolgozók szempontjából ideális energiagazdálkodás megvalósítására – miközben az IT-részleg is megkapja az egyszerű 
háttérfelügyeletet és a hatékony helykihasználáshoz szükséges tartozékokat. 

Növelheti a leejtési specifikáció 
értékét a masszív keretek 
használatával 
Szerelje fel a masszív keretet a 8,3 vagy a 10 
hüvelykes ET50 vagy ET55 eszközre, és 
csaknem megduplázhatja a leejtési 
specifikáció értékét – ideális megoldás 
kézbesítőknek, szerviztechnikusoknak, 
terepen dolgozó alkalmazottaknak, valamint 
beltéri dolgozóknak 
(például raktárakban, barkácsáruházakban 
vagy kertészeti boltokban). A normál leejtési 
specifikáció értéke beton esetén 1 méter. A 
masszív keret használatával a leejtési 
specifikáció értéke 1,8 méterre nő.

Innovatív bővítőegység az optimális 
szkenneléshez, az 
energiagazdálkodáshoz és a rugalmas 
perifériakezeléshez
Az ET50/ET55 integrált 8 megapixeles 
kamerája nagyszerű választás alkalmi 
fotózásra. Ha viszont intenzívebb 
adatrögzítésre van szükség, az egyedi 
bővítőegység a megoldás. Az elsődleges 
akkumulátor bővítőegységhez történő 
csatlakoztatásával lehetőség nyílik a 
nagyvállalati szintű adatrögzítésre a 
táblagépen. A bővítőegység csavarokkal 
egyszerűen rögzíthető, és a tartozék a két 
legkorszerűbb szkennelési motorral (SE4750 
és SE4710), egy forgatható csuklópánttal, vagy 
csak csuklópánttal kapható. A fenti opciók 
mindkét táblaméretnél elérhetők. A 
szkennelési motor oldalán lévő két kényelmes 
beolvasási gombbal lehetőség nyílik az 
egykezes szkennelésre bármely kézzel. A 
masszív keret csavarozható pontjain lehet 
rögzíteni az egyes tartozékokat, amelyek 
tökéletes táblagépes megoldást garantálnak 
vállalkozásának. Az opcionális akkumulátor 
bármely bővítőegységhez csatlakoztatható.

Folyamatos tápellátás opcionális 
akkumulátorral 
Ha csatlakoztatja az opcionális akkumulátort a 
hátsó bővítőegységhez, soha nem kell kivonnia 
a táblagépet a munkafolyamatból az 
akkumulátor újratöltéséhez. Ez a kiegészítő 
akkumulátor további tápellátást biztosít, 
miközben tölti az ET50 és az ET55 belső 
akkumulátorát. Ellentétben a belső táppal, az 
opcionális akkumulátor menet közben 
cserélhető – a felhasználók egyszerűen, üzem 
közben csatlakoztathatják az opcionális 
akkumulátort, ha a tápellátás alacsony. 6800 
mAh teljesítményével az opcionális akkumulátor 
nagyobb teljesítményt kínál a 8,3 hüvelykes 
táblagép 5900 mAh teljesítményű 
akkumulátoránál, így gyakorlatilag 
megduplázható a rendelkezésre álló 
teljesítmény és a ciklusidő.

Az opcionális akkumulátort járművekben is 
lehet tölteni az USB-töltőcsatlakozóval, vagy 
a háttérben a csatlakoztatható 4 
illesztőhelyes, opcionális akkumulátorokat 
fogadó töltőkkel. A végeredmény? Az ET50/
ET55 vállalati táblagépek a munkanap 
minden egyes órájában a dolgozók kezében 
maradnak, és maximalizálják a befektetés 
értékét.

Még több szkennelési lehetőség 
Bár csatlakoztathat bármilyen Bluetooth-
kompatibilis szkennert az ET50/55-höz, a 
Zebra két további nagyvállalati szintű 
szkennelési lehetőséget biztosít. A különálló 
Bluetooth CS4070 egy zsebméretű vezeték 
nélküli szkenner, amely páratlan szkennelési 
teljesítményt nyújt, és minden típusú 
vonalkódot beolvas bármilyen felületen – 
legyen az nyomtatott vagy elektronikus. Az 
egyedi és könnyű RS507 gyűrűszkenner kéz 
nélküli szkennelést garantál – ideális 
választás a kereskedelemben dolgozóknak, 
kézbesítőknek, vagy akiknek leltározási 
megoldásra van szükségük.

Hordozhatósági megoldások 
A rugalmas hordtáskákkal a dolgozók 
egyszerűen válthatnak a különböző 
hordozhatósági lehetőségek között a 
kényelmes munkavégzés érdekében.

Dokkolási és töltési lehetőségek a 
háttérműveletekhez és a különböző 
dolgozóknak
Az egyedi ShareCradles dokkolónak 
köszönhetően ugyanaz a bölcső használható 
az ET50/ET55 és a többi Zebra-mobileszköz 
töltéséhez – a tartozékstratégia célja a 
járulékos költségek csökkentése. A 
ShareCradles dokkoló többillesztőhelyes 
töltőként és többcsatlakozós Ethernet-
elosztóként használható. Lehetőség van a 
dokkoló csatlakoztatására és rögzítésére is a 
tárolási hely maximalizálásához. A 
felhasználók az egyes táblagépeket normál 
USB-töltőkábellel, vagy egy olyan masszív 
bellel tölthetik, amely a kábel hirtelen 
megrántása esetén lepattan, és ezáltal őrzi a 
táblagép életciklusát. A járműben rögzíthető 
bölcső ideális választás 
szerviztechnikusoknak, kézbesítőknek és 
értékesítőknek, akik napjaikat az utakon töltik, 
míg a villás rögzítőegység a raktári dolgozók 
számára ideális megoldás. A különböző 
egyillesztéses dokkolók szolgálhatnak csak 
töltésre, vagy három USB 3.0-s porttal, 
Ethernet-csatlakozóval és HDMI-porttal is 
rendelkezhetnek a perifériaeszközök 
maximális kihasználásához. A dokkolók kétféle 
kialakításban kaphatók – normál és masszív. 
Ez utóbbi strapabíró keretbe foglalja a 
táblagépet. (Megjegyzés: a járműben 
használható dokkolók csak masszív 
kialakításban rendelhetők.)
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ADATRÖGZÍTÉS
Szkennelés A szkennelés a hátsó bővítőegységen keresztül érhető el:

SE4750 vagy SE4710 integrált, fejlett képrögzítők 
hardveres dekódolással

Hátsó kamerás 
képdigitalizáló

8 megapixeles autofókuszos kamera felhasználó által 
szabályozható LED vakuval, megvilágítás és célzással; 
fényképek, videók, aláírások és dokumentumok

Elülső kamera 2 megapixeles 1080p teljes HD 
videobeszélgetésekre és rossz fényviszonyok 
közötti használatra optimalizálva

Video 1080p (teljes HD, 1920 x 1080), képkockasebesség = 30 fps

VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓ
WLAN 802.11 a/b/g/n; kétsávos 2x2 MIMO adatküldéshez és 

fogadáshoz

WWAN globális LTE HSPA+ technológiával, Észak-Amerika: 
AT&T LTE és AT&T (HSPA+); 3G tartalék; Verizon LTE 
és EVDO tartalék

WPAN Class 2, Bluetooth v4.0 (Bluetooth® Smart)

GPS A GNSS támogatja a GPS és a Glonass szabványt LTO 
technológiával az Assisted-GPS használatához az 
autonóm működés feláldozása nélkül

NFC P2P: ISO 18092; író/olvasó: ISO 14443 –A-B, MIFARE, 
FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Tag 1-4 típusú; 
kártyaemuláció: ISO 14443 –A-B-B’, MIFARE, FeliCa RF; akár 
3 cm távolság

ÉRZÉKELŐK
Giroszkóp fenntartja a perdület megőrzési elvén alapuló 

orientációt

Mozgásérzékelő 3 tengelyes gyorsulásérzékelő, amely lehetővé 
teszi a mozgásérzékelős alkalmazásoknak a 
dinamikus képernyőtájolást és 
energiagazdálkodást

Elektromos iránytű független – nem függ a GPS-től

PERIFÉRIÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
Tartozékok: ShareCradles (4 illesztős); dokkolóegységek; járműben rögzíthető bölcső; 
egyillesztőhelyes bölcső; 4 illesztőhelyes választható akkumulátortöltő; masszív keretek; 
hátsó bővítőegység a tartozékok egyszerű csatlakoztatásához (szkenner/csuklópánt és 
opcionális akkumulátorrekesz, vagy csuklópánt és opcionális akkumulátorrekesz); 
hordtáska; csereakkumulátárok, aktív toll, képernyővédők; töltőkábelek és még sok más

JOGSZABÁLYOK
A jogszabályokkal kapcsolatos információkért látogasson el a www.zebra.com/et5X oldalra

GARANCIA
A Zebra hardvergaranciás nyilatkozata alapján az ET50 és az ET55 garanciával védett a 
gyártási és anyaghibák ellen 1 (egy) év időtartamra a szállítás időpontjától kezdődően. 
A teljes garanciális nyilatkozatért keresse fel a következő oldalt: http://www.zebra.com/
warranty

AJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSOK
A Zebra OneCare támogatási szolgáltatások (www.zebra.com/zebraonecare) 
maximalizálják az eszközök rendelkezésre állását és a termelékenységet. Jellemzők: 24/7 
technikai támogatás, eszközdiagnosztika, mindenre kiterjedő fedezet, csere és 
szoftverfrissítések. Választható láthatósági szolgáltatások is rendelkezésre állnak

FIZIKAI JELLEMZŐK
Méretek 8,3 in. táblagép: 9 in. SZ x 5,9 in. M x 0,5 in. 

H/ 228 mm SZ x 150 mm M x 12,5 mm H
10,1 in. táblagép: 10,6 in. SZ x 7,1 in. M x 0,5 in. 
H/ 269 mm SZ x 181 mm M x 12,5 mm M

Súly 8,3 in.: 1,2 lbs./555 g; 10,1: 1,55 lbs./750 g

Kijelző 8.3 in./21 cm és 10.1 in./25,6 cm: 1920x1200; 
Corning® Gorilla® Glass 3 1,3 mm; aktív 
digitalizáló (csak a 10,1 hüvelykes 
terméknél); szabadban is használható

Érintőpanel kapacitív 10 pontos többérintéses technológia

Háttérvilágítás környezetifény-érzékelő

Billentyűzet opciók

Bővíthetőség integrált csatlakozó, amellyel a tartozékok hozzáadása egyszerű

Csatlakoztathatóság
dokkoló csatlakozó: USB 3.0, HDMI, töltés; masszív 
csatlakozó a masszív dokkolóval való használatra 
Csatolók: teljes méretű USB2.0 csatlakozó, 
audiocsatlakozó 3,5 mm, μUSB (töltéshez)

Értesítések LED fény; vonalkód dekódolás; kamera LED kijelző

Audio sztereó hangszórók és kettős mikrofonok (egy elöl és egy 
hátul)

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
CPU Intel négymagos 1.59GHz (Turbo Frequency = 

2.39GHz) A frekvenciaérték támogatja a 64 bites 
operációs rendszert

Operációs rendszer Windows 10

Memória 4GB LPDDR3 RAM; 64 GB eMMC Flash; felhasználó 
által elérhető microSDXC kártyahely (normál támogatás 
akár 2 TB-ig)

FELHASZNÁLÓI KÖRNYEZET
Üzemi hőmérséklet 32° F - 122° F/0° C - 50° C

Tárolási hőmérséklet -4° F - 140° F/-20° C - 60° C

Leejtési specifikáció 
szabványa

3,28 ft./1m esés betonra a masszív keret nélkül
Választható masszív kerettel: 5,9 ft./1.8 m betonra: 
MIL-STD-810G

Védettség IP65

Üzemi vibrálás: véletlenszerű vibrálás, 10-1000 Hz 1,9 g RMS, 1 óra 
időtartam tengelyenként.
Nem üzemi: véletlenszerű vibrálás,10-1000Hz, 4,1 g RMS

Páratartalom 10% - 90% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

TÁP
Akkumulátor 
felhasználói profilja:

elegendő tápellátás a teljes műszakra; a folyamatos működést 
egy második opcionális akkumulátor teszi lehetővé

Akkumulátor 8,3 in.: 5900 mAh felhasználó által cserélhető és újratölthető 
Li-Ion
10,1 in: 8700 mAh újratölthető Li-Ion; felhasználó által 
cserélhető 
Választható üzem közben cserélhető 6800 mAh akkumulátor 
a 8,3 vagy a 10,1 hüvelyes ET50/ET55 eszközhöz

ET50/55 Windows – specifikációs adatok
AZ ET5X
SZAKTERÜLETEI
Terepmunka
• Mobilszolgáltatás továbbítás
• Megrendelések kezelése
• Eszközközvetítés
• Karbantartás/ ellenőrzés
• Mérőleolvasás

Értékesítés
• Útnyilvántartás/DSD
• Ügyfélkapcsolatok
• Értékesítés előtti támogatás/

rendeléskezelés
• Árukihelyezés/felmérés
• Mobilfizetés

Szállítás és logisztika
• PoD/DSD jóváhagyás
• Terület- és

raktárkezelés
• Útvonaltervezés/ütemezés
• Rakomány/konténer követése
• Flottakezelés
• Eszközkezelés

Kiskereskedelem
• Készletkezelés
• Támogatott értékesítés
• Árellenőrzés
• MPOS
• Sorbanállási idő csökkentése

Raktározás és elosztás
• Raktér- és

területkezelés
• Visszáru feldolgozása
• EDI tranzakciók

Gyártás
• Készletkezelés
• Készletfeltöltés
• Biztonsági tesztelés
• Karbantartás/javítás
• Eladótéri kommunikáció
• Megfelelőségi ellenőrzés
• Fogadás/bevételezés/szállítás

Kormányzat
• Karbantartási/javítási

műveletek (MRO)
(biztonság és fegyverek
ellenőrzése, járművek
karbantartása)

• Eszközkövetés és
láthatóság (IT eszközök,
katonai ellátási lánc,
készletellenőrzés)

• Vizsgálatok és auditok

Környezetifény-
érzékelő

automatikusan beállítja a képernyő, a billentyűzet és a kijelző 
háttérvilágításának fényerejét

virtuális; Bluetooth®; USB
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Hátsó kamerás
képdigitalizáló

8 megapixeles autofókuszos kamera felhasználó által 
szabályozható LED vakuval, megvilágítással és célzással; 
fényképek, videók, aláírások és dokumentumok

Elülső kamera 2 megapixeles 1080p teljes HD 
videobeszélgetésekre és rossz fényviszonyok 
közötti használatra optimalizálva

Video 1080p (teljes HD, 1920 x 1080), képkockasebesség = 30 fps

VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓ
WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i; kétsávos 2x2 MIMO 

adatküldéshez és fogadáshoz

WWAN globális LTE HSPA+ technológiával; Észak-Amerika: 
AT&T LTE és AT&T (HSPA+); 3G tartalék; Verizon LTE 
és EVDO tartalék

WPAN Class 2, Bluetooth v4.0 (Bluetooth® Smart)

GPS A GNSS támogatja a GPS és a Glonass szabványt LTO 
technológiával az Assisted-GPS használatához az 
autonóm működés feláldozása nélkül

NFC ISO 18092; író/olvasó: ISO 14443 –A-B, MIFARE, FeliCa®, 
ISO 15693, NFC Forum Tag 1-4 típusú; kártyaemuláció: ISO 
14443 –A-B-B’, MIFARE, FeliCa RF; akár 3 cm távolság

ÉRZÉKELŐK
Giroszkóp fenntartja a perdület megőrzési elvén alapuló 

orientációt

Mozgásérzékelő 3 tengelyes gyorsulásérzékelő, amely lehetővé 
teszi a mozgásérzékelős alkalmazásoknak a 
dinamikus képernyőtájolást és 
energiagazdálkodást

Elektronikus iránytű független – nem függ a GPS-től

MOBILITY DNA MEGOLDÁSOK
A Mobility DNA megoldásokkal még több értéket hozhat ki a hordozható 
számítógépekből, mivel különböző szolgáltatásokkal bővítheti azokat, valamint 
egyszerűsítheti a mobileszközök telepítését és kezelését. A kizárólag Zebra-
eszközökön elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse 
fel a következő oldalt: www.zebra.com/mobilitydna

             AppGallery EMDK

             Enterprise Browser All-touch Terminal   
Emulation

             Stage Now SwipeAssist

Az elérhető Mobility DNA szolgáltatások modellenként változhatnak.

PERIFÉRIÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
Tartozékok: ShareCradles (4 illesztős); dokkolóegységek; egyillesztőhelyes bölcső; 4 
illesztőhelyes választható akkumulátortöltő; masszív keretek; hátsó bővítőegység a tartozékok 
egyszerű csatlakoztatásához (szkenner/csuklópánt és opcionális akkumulátorrekesz, vagy 
csuklópánt és opcionális akkumulátorrekesz); hordtáska; csereakkumulátárok, aktív toll, 
képernyővédők; töltőkábelek és még sok más

JOGSZABÁLYOK
A jogszabályokkal kapcsolatos információkért látogasson el a www.zebra.com/et5X oldalra

GARANCIA
A Zebra hardvergaranciás nyilatkozata alapján az ET50 és az ET55 garanciával védett a 
gyártási és anyaghibák ellen 1 (egy) év időtartamra a szállítás időpontjától kezdődően. 
A teljes garanciális nyilatkozatért keresse fel a következő oldalt: http://www.zebra.com/
warranty

AJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSOK
A Zebra OneCare támogatási szolgáltatások (www.zebra.com/zebraonecare) 
maximalizálják az eszközök rendelkezésre állását és a termelékenységet. Jellemzők: 24/7 
technikai támogatás, eszközdiagnosztika, mindenre kiterjedő fedezet, csere és 
szoftverfrissítések. Választható láthatósági szolgáltatások is rendelkezésre állnak.

8,3 in. táblagép: 9 in. SZ x 5,9 in. M x 0,5 in. H/ 228 mm 
SZ x 150 mm M x 12,5 mm H
10,1 in. táblagép: 10,6 in. SZ x 7,1 in. M x 0,5 in. H/ 269 
mm SZ x 181 mm M x 12,5 mm M

Súly 8,3 in.: 1,2 lbs./555 g; 10,1: 1,55 lbs./750 g

Kijelző 8,3 in./21 cm és 10,1 in./25,6 cm: 1920x1200;
Corning® Gorilla® Glass 3 1,3 mm; kötött érintőpanel az 
erős kialakításhoz és a csökkentett tükröződéshez;
aktív digitalizáló; a szabadban is használható

Érintőpanel 10 pontos többérintéses technológia

Háttérvilágítás környezetifény-érzékelő

Billentyűzet opciók virtuális; Bluetooth®; USB

Bővíthetőség integrált csatlakozó, amellyel a tartozékok hozzáadása egyszerű

Csatlakoztathatóság dokkoló csatlakozó: USB 3.0, HDMI, töltés; masszív 
csatlakozó a masszív dokkolóval való használatra
Csatolók: teljes méretű USB2.0 csatlakozó, 
audiocsatlakozó 3,5 mm, μUSB (a töltéshez/
hibakereséshez)

Értesítések LED fény; vonalkód dekódolás; kamera LED kijelző

Audio sztereó hangszórók és kettős mikrofonok (egy elöl és egy 
hátul)

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
CPU Intel négymagos 1.33GHz (Turbo Frequency = 

1.86GHz) A frekvenciaérték támogatja a 64 bites 
operációs rendszert

Operációs rendszer Android 5.1 (Lollipop Mobility Extensions
(Mx), olyan szolgáltatásréteg, amellyel az 

Android valódi nagyvállalati operációs rendszerré válik

Memória 2 GB LPDDR3 RAM; 32 GB eMMC Flash; felhasználó 
által elérhető microSDXC kártyahely (normál támogatás 
akár 2 TB-ig)

FELHASZNÁLÓI KÖRNYEZET
Üzemi hőmérséklet 32° F - 122° F/0° C - 50° C

Tárolási hőmérséklet -4° F - 140° F/-20° C - 60° C

Leejtési specifikáció
szabványa

3,28 ft./1 m esés betonra a masszív keret nélkül
Választható masszív kerettel: 5,9 ft./1.8 m betonra: MIL-
STD-810G

Védettség IP65

Üzemi vibrálás véletlenszerű vibrálás, 10-1000 Hz 1,9 g RMS, 1 óra 
időtartam tengelyenként.
Nem üzemi: véletlenszerű vibrálás,10-1000Hz, 4,1 g 
RMS

Páratartalom 10% - 90% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Fejlesztői eszközök széleskörű támogatás az alábbi Mobility DNA 
megoldásokkal; Zebra RhoElements 
platformfüggetlen alkalmazásfejlesztéshez

TÁP
Akkumulátor
felhasználói profilja

elegendő tápellátás a teljes műszakra; a folyamatos működést 
egy második opcionális akkumulátor teszi lehetővé

Akkumulátor 8,3 in.: 5900 mAh felhasználó által cserélhető és újratölthető 
Li-Ion; 10,1 in: 8700 mAh újratölthető Li-Ion; felhasználó által 
cserélhető 
Választható üzem közben cserélhető 6800 mAh akkumulátor 
a 8,3 vagy a 10,1 hüvelyes ET50/ET55 eszközhöz

ADATRÖGZÍTÉS
Szkennelés a hátsó bővítőegységen keresztül érhető el: SE4750 

integrált, fejlett képkezelés hardveres dekódolással

ET50/55 Android – specifikációs adatok

Környezetifény-
érzékelő

automatikusan beállítja a képernyő, a billentyűzet és a kijelző 
háttérvilágításának fényerejét

FIZIKAI JELLEMZŐK
Méretek
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Észak-amerikai és vállalati székhely
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Ázsia és a Csendes-óceáni térség székhelye
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA-térség székhelye
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin-amerikai székhely
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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