
DIŞI HAVALI TÜKETICI TARZI — IÇI SAF ENDÜSTRIYEL TASARIM

Akıllı telefon tarzı bu zarif cihaz, müşterilere en iyi hizmeti sunmak ve personel verimliliğini artırmak için personelinizin 

ihtiyacı olan her şeyi sunar. Personel, bir ürünün barkodunu okutarak fiyatını, envanterde bulunup bulunmadığını, yerini 

veya ürün bilgisini öğrenebilir; bir müşterinin satın alma kararı vermesine yardımcı olmak için bir ürün karşılaştırması 

sunabilir; satışı kasadan sonlandırabilir; bir müşteri kartı başvurusunu tamamlayabilir ve hatta herhangi bir soruya ilişkin 

yardım almak için mağazada herhangi bir mobil cihaz taşıyan hemen herkesi arayabilir — üstelik bir an olsun müşterinin 

yanından ayrılmadan. İş mağazanızı en iyi koşullarda işletmeye geldiğinde, MC40 personelin fiyat kontrollerini, fiyat 

artırma ve indirim işlemlerini tamamlamasına, mağaza raflarını tekrar doldurmasına ve daha fazlasını, üstelik her 

zamankinden daha hızlı bir şekilde yapmasına yardımcı olur. Bluetooth® Smart, maksimum iş gücü verimliliği elde etmek 

için ihtiyacınız olan gerçek zamanlı konumlandırma izlenebilirliğini sunar. MC40 dışarıdan istediğiniz havalı tüketici tarzı 

görünümü sunarken, gerçek anlamda kurumsal bir ömrü olması için ihtiyaç duyduğunuz dayanıklılık, veri güvenliği ve 

merkezi yönetimi, hem de düşük bir toplam mülkiyet maliyetiyle elde edersiniz.

Gerçek Ticari Sınıf Dayanıklılık
Meşhur Zebra dayanıklılığını elde edersiniz — 
personeliniz düşürse de, çarpsa da, tozlu bir 
arka odada kullansa ya da üzerine herhangi 
bir şey dökse de, MC40 çalışmaya devam 
eder. Gorilla Glass da en hassas özelliklerin 
üçünün — dokunmatik panel kaplama 
camı, barkod okuyucu ve kamera çıkış 
pencerelerinin dayanıklılığını artırır.

Mx — Android’i Daha Güçlü bir 
Kurumsal Işletim Sistemi Yapıyor
Her MC40, Android’i daha güçlü bir kurumsal 
sınıf işletim sistemi haline getiren Mobil 
Eklentilerle (Mx) birlikte gönderilir. Mx, mobil 
cihazlarınızın, uygulama erişiminin ve Wi-Fi 
performansı ve güvenliğinin daha iyi kontrolünü 
sağlamak suretiyle, bilişim destek süresini 
minimize ederken, personel verimliliğini ve 
cihazın çalışma süresini maksimize eder.

En Gelişmiş Barkod Okuma 
Teknolojimiz
Personeliniz, kağıda basılı ya da bir mobil 
cihazda görüntülenen 1 ve 2 boyutlu 
barkodlardan fotoğraflara ve tamamen 
aranabilir ve düzenlenebilir belgelere kadar 
olası hemen her türde veri için özel PRZM 
Akıllı Görüntüleme teknolojimizden rakipsiz bir 
performans bekleyebilir. Kirli, hasarlı veya kötü 
basılmış barkodlar dahi lazer hızında yakalanır. 
Sınıfının en iyisi ekstra geniş çalışma menzili 
ile görüş alanının yanı sıra her yönde okutma 
özelliği de barkod yakalamayı hiç olmadığı 
kadar kolaylaştırır.

Zebra'nın Güçlü Ses Çözümleriyle 
Personelinize Ses ve Veri için Tek  
Cihaz Verin
Zebra’dan Workforce Connect PTT 
Express istemcisi önceden yüklenmiş olup, 
çalışanlarınız cihaz kutudan çıktığı andan 
itibaren MC40’ı iki yönlü bir telsiz olarak 
kullanabilir. Workforce Connect Voice 
(opsiyonel) desteği de herhangi bir MC40'ı 
güçlü PBX işlevine sahip mobil bir masaüstü 
telefona dönüştürür.

Kapsamlı ve Güvenli Ödeme Işlemleri
Entegre manyetik şerit okuyucu personelin 
bir kredi kartını, hediye kartını ya da müşteri 
kartını okutmasına olanak verir. Şifreli bir kafa 
sayesinde bilgiler asla görünür değildir; bu da 
PCI (Ödeme Kartı Endüstrisi) yönetmeliklerinin 
karşılanmasına yardımcı olur.

Zengin Fotoğrafik Zeka
Yüksek çözünürlüklü 8 MP kamera, personelin 
gelen bir sevkiyatın durumunu, bir planogramı, 
promosyona uygunluğu ve daha fazlasını, 
üstelik yalnızca tek bir düğmeye basarak 
kolaylıkla belgelemesine olanak verir.

Bluetooth® Smart'la Personelinizin Iş 
Gücünü Daha Iyi Yönetin
Zebra’nın MPact Platformu gibi iç mekan 
konumlandırma çözümlerine destek, 
mağazanın her alanında doğru personel 
bulunduğundan emin olmak için personel 
konumunu izlemenize, yerlerine bağlı olarak 
görev listeleri göndermenize ve daha pek çok 
şey yapmanıza olanak verir.

Kristal Berraklığında Sesli Aramalar
Popüler akıllı telefonların dört katına kadar 
yüksek ses veren bir hoparlör ile gürültü iptal 
etme teknolojisi, her görüşmede iki tarafta da 
kristal berraklığında ses kalitesi temin eder. 

Tüm Vardiya Boyunca Garantili Hazır 
Bulunurluk için Kullanıcı Tarafından 
Değiştirilebilir Pil
Tek bir şarjla ortalama 8 ila 10 saat çalışma 
süresi pil bitmesinden kaynaklanan hizmet dışı 
kalma süresini neredeyse ortadan kaldırarak, 
cihaz kullanımını artırır.

Kolay Pil Yönetimi için Bol Miktarda  
Pil Ölçümü Bilgisi
Akıllı pil teknolojisiyle, cihazların ölü veya 
sağlıksız bir pil nedeniyle planlanmamış 
bir şekilde hizmet dışı olmasını önlemek 
ve çalışanlarınızın verimliliğini korumak için 
gereksinim duyduğunuz gerçek zamanlı 
akıllı bilgilere sahip olursunuz. Zebra’nın 
PowerPrecision pillerinin içindeki teknoloji; 
toplam şarj sayısı, pilin yaşı, boşalma süresi 
ve şarj süresi dahil olmak üzere daha anlamlı 
pil istatistikleri için gerekli ölçümleri izler ve 
kaydeder.

TEKNIK ÖZELLIKLER
MC40 MOBIL BILGISAYAR

MC40 — PERAKENDECILIKTE MOBILITENIN YENI YÜZÜ.
MC40 Mobil Bilgisayar hakkında daha fazla bilgi için www.zebra.com/mc40  

adresinde bizi ziyaret edin ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın

http://www.zebra.com/mc40
http://www.zebra.com/contact


MC40 Teknik Özellikleri

TEKNIK ÖZELLIKLER
MC40 MOBIL BILGISAYAR

1. Şarjla ilgili tavsiyeler için Kullanım Kılavuzuna başvurun.

2.  Zebra Technologies Çözümleri cihazları Zebra'nın ücretsiz 
Push-to-Talk Express istemcisini gerektirir; üçüncü şahıs 
mobil cihazları Zebra'nın Unified Retail Communications 
istemcisini gerektirir; iki yönlü radyolar Zebra'nın Radio Link 
sunucusunu gerektirir.

3. Voice istemcisi Kuzey Amerika'da desteklenmektedir.

4. 802.11k Android Jelly Bean’de desteklenmez.

5. Zebra Toplu FT Android Jelly Bean’de desteklenmez.

Özellikler önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

INTERAKTIF SENSÖR TEKNOLOJISI (DEVAM)

Işık Sensörü Otomatik olarak ekran arka ışığı 
parlaklığını ayarlar

Yakınlık Sensörü Ahize modunda yanlışlıkla tuşlara 
basılmasını önler

VERI YAKALAMA

Görüntüleyici SE4710

Kamera Barkod okutma ve resim yakalama için 
hedef belirleme teknolojisine sahip 
otomatik odaklı 8 MP arka kamera

Ödeme İşlemleri Entegre Manyetik Şerit Okuyucu (MSR) ve 
(opsiyonel) kriptolu kafa

Veri Türleri 1/2 boyutlu barkodlar, fotoğraflar, video, 
imzalar, belgeler; (yalnız MSR model) 
ödeme işleminin parçası olarak kredi 
kartları, müşteri kartları ve hediye kartları

ILETIŞIM VE MESAJLAŞMA

Kutudan çıktığı gibi anında PTT (Bas-Konuş) araması  
yapmak için Workforce Connect PTT Express İstemci 

dahildir. Dört duvar arasında PBX telefon işlevine ve daha 
fazlasına olanak vermek için Workforce Connect Voice İstemci 
Onaylıdır. Daha güçlü PTT (Bas-Konuş) işlevi için Workforce 
Connect PTT Pro'yu ve Wi-Fi ile cep telefonu şebekeleri 
üzerinden SMS'le mesajlaşma için Workforce Connect 
Messaging'i destekler. 2 3

KABLOSUZ LAN

Kablosuz Üçlü mod IEEE® 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r4

Güvenlik Güvenlik Modları: Eski, WPA ve WPA2

Şifreleme: WEP (40 ve 128 bit), TKIP ve AES

Kimlik doğrulama: TLS, TTLS (MS-CHAP), 
TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (PAP), PEAP (MS-
CHAP v2), PEAP (GTC), FAST (MS-CHAP v2), 
FAST (GTC), LEAP.

Hareketli Veri: FIPS 140-2 Seviye 1

Hareketsiz Veri: FIPS 140-2 Seviye 1

Veri Hızları 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps

802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

802.11n: 6,5, 13, 19,5, 26, 39, 52, 58,5, 
65 Mbps

SGI özellikli 802.11n: 7,2, 14,4, 21,7, 28,9, 
43,3, 57,8, 65, 72,2 Mbps

Hızlı Dolaşım PMKID Önbellekleme, Fırsatçı Anahtar 
Önbellekleme (OKC), Cisco CCKM, 802.11r, 
Zebra Toplu FT5

Onaylar Wi-Fi, CCXv4

Çalışma 
Kanalları

Kanal 36-165 (5180 - 5825 MHz); Kanal 
1-13 (2412 - 2472 MHz); gerçek çalışma 
kanalları/frekansları yasal kurallara ve 
onay kurumuna bağlıdır

KABLOSUZ PAN

Bluetooth Sınıf II, v 2.1 EDR ile; Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart)

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

Boyutlar Manyetik Şerit Okuyuculu (MSR):
143.9 mm Y x  72.8 mm G x 31.8 mm D
Manyetik Şerit Okuyucusuz:
143.91 mm Y x  72.8 mm G x 20.1 mm D

Pilli Ağırlık MSR'li: 266.1 g
MSR'siz: 257.7 g

Ekran 4.3 inç kapasitif; 480 x 800; 450 NIT

Dokunmatik 
panel

Kapasitif ikili dokunmatik; Corning Gorilla 
Glass

Arka ışık LED arka ışık

Güç PowerPrecision 2680 mAh Li-İyon  
şarj edilebilir pil

Yedek Pil1 NiMH pil (şarj edilebilir) 15 mAh 3.6 V  
(kullanıcı tarafından erişilemez)

Bağlantı USB 2.0 OTG (On-the-Go) konnektörü

Bildirim LED, ses ve titreşim

Tuş takımı Ekran üstü tuş takımı

Dezenfektana 
Hazır

Evet (Sağlık Sektörü versiyonu)

Renkler Gümüş, Hastane Mavisi ve Beyaz

PERFORMANS ÖZELLIKLERI

CPU 1 GHz OMAP 4 çift çekirdekli işlemci

İşletim Sistemi Android 5.1 Lollipop ile Zebra’nın 
Mobil  Eklentileri (Mx)

Bellek 1 GB RAM/8 GB pSLC Flaş

KULLANICI ORTAMI

Çalışma 
Sıcaklığı:

0° C ile 40° C arası

Depolama 
Sıcaklığı

-40° C ile 70° C arası

Nem oranı %5 ile %85 arası bağıl nem, yoğuşmasız

Düşme Özelliği MIL-STD 810G standardında 1.2 metreden 
defalarca düşme; 0.9 metreden defalarca 
fayansa düşme

Yuvarlanma 
Özelliği

500 kez 0.5 m yuvarlanma; IEC 
yuvarlanma şartnamesini karşılar ve aşar

Muhafaza IP54

ESD ± 15kVdc havadan deşarj, ± 8kVdc 
doğrudan deşarj, ± 2kVdc dolaylı deşarj

Corning Gorilla 
Glass

Dokunmatik panel; barkod okuyucu çıkış 
penceresi; kamera çıkış penceresi

ES

Yüksek kaliteli hoparlör, kablosuz (Bluetooth) kulaklık desteği, 
PTT (Bas-Konuş) kulaklık desteği, ahize/hoparlör modları

INTERAKTIF SENSÖR TEKNOLOJISI (IST)

Hareket Sensörü 3 eksenli hız ölçer, dinamik ekran yönü 
ve güç yönetimi için hareket algılama 
özelliği sunar

EK MOBIL DNA ÇÖZÜMLERI

 Mobil DNA çözümleri, çeşitli işlevler eklemenin yanı sıra, 
mobil cihazlarımızın konuşlandırılmasını ve yönetimini 
basitleştirmek suretiyle, mobil bilgisayarlarımızdan daha 
fazla değer elde etmenize yardımcı olur. Zebra’ya özel 
bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için  
www.zebra.com/mobilitydna adresini ziyaret edin

             AppGallery                                    EMDK

             Enterprise Browser                    SwipeAssist  
                   

             StageNow                                    

Mobil DNA yalnızca Android’de desteklenmektedir. Özellikler 
modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir.  
Hangi çözümlerin desteklendiğini görmek için:  
https://developer.zebra.com/mobilitydna

AKSESUARLAR VE ÇEVRE BIRIMLERI

Aksesuarlar arasında tek ve 5 yuvalı şarj cradle’ları; tek ve  
4 yuvalı pil şarj cihazları; kılıf ve giyilebilir bir taşıma çözümü 
bulunmaktadır. RS507 Yüzük Barkod Okuyucu ile BT bağlantı 
özelliği. (Aksesuarların tam listesi için lütfen  
www.zebra.com/mc40 web sayfasını ziyaret edin.)

GARANTI

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak 
MC40, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve 
malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının 
tam metni için lütfen aşağıdaki web sayfasına gidin:  
http://www.zebra.com/warranty

TAVSIYE EDILEN HIZMETLER

Zebra OneCare ; Yönetilen Cihaz Hizmetleri
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Kuzey Amerika ve Şirket Genel 
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


