
ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIK BELGESI
WORKABOUT PROTM 4 MOBİL BİLGİSAYAR

Olağanüstü kullanım ömrü ve düşük toplam sahip olma maliyeti için etkileyici modülerlik
Modüler tasarım ilkeleri kullanılarak geliştirilen Workabout Pro, bugün ihtiyacınız olan özellikleri seçmenizi ve 
gelecekte hemen her ana özelliği sadece modülleri değiştirerek yükseltmenizi sağlar. Yeni barkod okuyucu; kamera; 
LF, HF veya UHF RFID; Wi-Fi, hücresel ve GPS'e ek olarak iş ortaklarımızın sunduğu ek seçenekleri ekleyebilirsiniz.

Üstün uygulama performansıyla üretkenliği artırın
Önceki nesle kıyasla üç kat fazla Flash, iki kat fazla RAM ve neredeyse iki kat yüksek işlemci hızı, tüm uygulamalarda 
olağanüstü performans almanızı sağlar

En hızlı kablosuz bağlantılar
Çalışanlarınız ister Wi-Fi ister hücresel kablosuz ağ kullanıyor olsun, 802.11a/b/g/n ve HSPA+ desteğiyle mümkün 
olan en yüksek hızlara erişeceklerinden emin olabilirler.

Yeni uygulamalar için yüksek çözünürlüklü, renkli 8 MP kamera
Çalışanlar net, ayrıntılı fotoğraf çekme özelliğiyle inkar edilemez teslimat bilgileri oluşturabilir, hasarlı ürünleri 
belgeleyebilir, onarımın tamamlandığını onaylayabilir ve çalışırken uzaktaki bir ürün uzmanından yardım alabilir ya da 
doğru parçaları sipariş etmek için yardım alabilir.

Ses özellikli uygulamalar için kapsamlı destek
Tüm popüler ses özellikli uygulamaları destekleyerek depolama uygulamalarında üretkenliği ve doğruluğu artırır

Hemen her barkodda sektör lideri tarama performansı

WORKABOUT PROTM 4 MOBİL 
BİLGİSAYAR
BUGÜNE UYGUN DONANIM. GELECEĞE HAZIR TASARIM.

Kapalı ve açık alanlarda çalışan mobil çalışanların bir ortak noktası vardır: Maksimum verime ulaşabilmek için hareket 
halindeyken iş bilgilerine erişebilmeleri gerekir. İş ihtiyaçları sürekli olarak değişmekte ve mobil teknolojiler her zaman 
gelişmekte olduğu için duruma ayak uyduracak bir mobil bilgisayar seçmek hiç de kolay değildir. Workabout Pro 4 
mobil bilgisayar, hem bugünün hem de geleceğin gereksinimlerini karşılamak için ihtiyacınız olan esnekliği sunar. Şu 
an ihtiyacınız olan özellikleri satın alıp aklınıza gelen hemen her özelliği istediğiniz zaman kendi tesisinizde kolayca 
ekleyebilirsiniz. Wi-Fi ile başlayıp WWAN ekleyin. Yeni barkod tiplerini desteklemek için barkod okuyucu modülünü 
değiştirin. Sesle seçme uygulamalarını desteklemek için uç parçalarını değiştirin. Teslimat belgesi almak için yüksek 
çözünürlüklü kamera ekleyin. Hemen her RFID etiket tipi için destek ekleyin ya da yüksek düzeyde özelleştirilmiş 
özellikler eklemek için iş ortaklarımızın çok çeşitli kullanıma hazır modülleri arasından seçim yapın. Ve Workabout 
markası 20 yıldan uzun süredir şirketlere hizmet verdiği için Workabout Pro 4'ü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. 
Workabout Pro mobil bilgisayarlar her gün dünyanın dört bir yanındaki kuruluşların iş gücü üretkenliğini ve müşteri 
hizmetlerini iyileştirmesine yardımcı olmaktadır. Workabout Pro 4. Her işe hazır olan, neredeyse sınırsız seçeneğe 
sahip mobil bilgisayar.

WORKABOUT PRO 4 
İLE AŞAĞIDAKİ 
ALANLARDA İŞ GÜCÜ
VERİMİNİ, GÖREV 
DOĞRULUĞUNU VE 
MÜŞTERİ 
HİZMETLERİNİ 
İYİLEŞTİRİN:

Saha Mobilitesi

Saha satışları
Saha hizmeti
Kamu hizmetleri ve Enerji

Nakliye ve Lojistik

Hava/demiryolu/liman/ 
açık hava deposu
Kargo/paket dağıtımı
Doğrudan mağazaya 
teslimat (DSD)

Üretim ve Dağıtım

Otomotiv üretimi
Gıda üretimi/paketleme
Depolama

Perakende

Envanter yönetimi
Sipariş yönetimi

Devlet

Mobil bilet kesimi
Kimlik yönetimi
Erişim kontrolü
Acil servisler
Araç bakımı

Kısaca Workabout Pro
4

Sayısal tuş takımlı model 
gösterilmiştir. (Alfasayısal tuş
takımlı Uzun Workabout Pro 
4 modeli ön sayfada 
gösterilmiştir.)



Dört adet güçlü barkod okuyucu hemen her okuma ihtiyacını karşılayabilir ve hatta zarar görmüş ve kötü basılmış 
kodları ilk taramada yakalayabilir.

Kapalı ve açık alanlarda gün boyunca kullanım için tasarlandı
Sağlam 1,8 m/ 6 ft düşme dayanıklılığı, geniş çalışma sıcaklığı aralığı ve IP65 sınıfı sızdırmazlıkla Workabout Pro 4 
betona düşmeden, sağanak yağmurdan, dondurucu soğuktan ve diğer zorlu koşullardan etkilenmez; gününü sahada 
veya açık hava depolarında geçiren çalışanlar için ihtiyacınız olan sağlamlıktadır.

Her aydınlatma koşulunda kolay okunur ekran
Büyük, parlak ekran hem kapalı alanlarda hem de açık alanlarda, parlak güneş ışığı altında kolayca okunacak ve 
çalışanların işlerini halletmeleri için gereken verileri rahatça sunacak büyüklüktedir.

Her iş için doğru modeli seçme esnekliği
Kısa veya uzun boyut seçenekleri arasından işe ve her çalışana en uygun olanı seçin. Çalışanlar, envanter sayımları 
gibi yoğun görevleri rahatça taramak için kolayca tabanca kabzası takabilir.

Aksesuarlarla geriye dönük uyumluluk
Sahip olduğunuz Workabout Pro şarj aksesuarlarının tümü ve iş ortaklarımızın modüllerinin büyük çoğunluğu 
Workabout Pro 4 ile kullanılabilir, bu sayede yeni mobil teknolojilere kolayca ve uygun maliyetle geçebilirsiniz.

WORKABOUT PRO 4 — İŞİNİZİN BUGÜNKÜ İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAYACAK HER ŞEY VE GELECEKTEKİ İHTİYAÇLARA GÖRE
UYARLAMA İMKANI.

Daha fazla bilgi edinmek için  adresini www.zebra.com/workaboutpro4
ziyaret edin ya da  adresindeki global iletişim www.zebra.com/contact
dizinimize erişin

ÖZELLİK TABLOSU

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar UZUN: 223 mm x 75/100 mm x 31/
42 mm (8,78 inç x 2,95 inç/3,94 inç
x 1,22 inç/1,65 inç)
KISA: 200 mm x 75/100 mm x 31/
42 mm (7,87 inç x 2,95 inç/3,94 inç
x 1,22 inç/1,65 inç)

Ağırlık Kısa: 461 g/16,2 oz; Uzun: 526 g/
18,6 oz

Ekran 3,7 inç VGA/QVGA (640x480)
Yansıtıcı renkli; dokunmatik ekran 
240 cd/m² parlaklıktaki güneş 
ışığında görünürlük

Klavye Alfasayısal (uzun modeller)
QWERTY veya Sayısal (kısa 
modeller)
Yüksek güvenilirlikli tuş takımı ultra
parlak
arka ışığı

Genişletme

Bağlantı

Noktaları

Micro SD yuvası; 100 Pimli 
Genişletme Arabirimi; özel USB 
bağlantı noktası; ses bağlantı 
noktası, okuyucu arabirimi

Kamera İsteğe bağlı renkli, 8 MP, otomatik 

RFID MODÜLÜ SEÇENEKLERİ

LF Modülü Frekans: 125 kHz
Desteklenen protokoller: EM 4x02; 
EM 4x05;
EM 4x50; EM 4200; Q5; Hitag 1 ve
2; Hitag S

UHF Modülü4 Frekans: 868 MHz veya 915 MHz
Desteklenen protokoller: EPC Sınıf
1 Nesil 2; ISO 18000-6C

HF Modülü Frekans: 13,56 MHz
Desteklenen protokoller: ISO14443
tip A, B ve C, ISO 15693; NFC "
Okuyucudan Etikete" Modu; tam
Mifare desteği
Veri şifreleme: 2 SAM yuvası; ID1 
SAM biçimi; Sınıf A, B ve C

KABLOSUZ VERİ VE SES İLETİŞİMİ

WWAN Kablosuz

İletişim

İsteğe bağlı 3,8 G HSPA+ WAN 
kablosuz iletişim (Kuzey ve Güney 
Amerika'da yalnızca veri ) ve GPS 
alıcısı (AGPS, GLONASS ve 
SBAS'ı destekler)

WLAN Kablosuz
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odak, 4X dijital yakınlaştırma, 
Parlak LED flaş, video çekme 
özelliği

Güç Yönetimi 2760 mAh Lityum iyon pil
4400 mAh Lityum iyon pil
Süper kapasitör güç yedekleme

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

CPU Sitara™ AM37x ARM Cortex™-A8 
1 GHz işlemci

Bellek 512 MB RAM/ 4 GB Flash

İşletim Sistemi Microsoft  Windows  Embedded 
CE6.0
Microsoft  Windows  Embedded 
Handheld 6.5

Birlikte Verilen

Uygulamalar

Internet Explorer  6; Wordpad ; 
ActiveSync ; Microsoft Office (
yalnızca WEHH 6.5)

Ek Yazılımlar Kiosk; MobiControl; Total Recall/
TweakIt/Dr. Debug; A.R.C.; 
Windows  Mobile Device Center

Terminal 

Emülasyonu

TekTerm; Stay-Linked Terminal 
Emulation; Wavelink TE

BARKOD OKUYUCU SEÇENEKLERİ

1-D standart menzilli lazer ; 1-D uzun menzilli lazer ; 1-D

standart menzilli doğrusal görüntüleyici; 2-D 

görüntüleyici. NOT: Tüm barkod okuyucular uç parça 

veya ince aparat olarak fabrikada yapılandırılmış ya da 

kullanıcı tarafından kurulabilir şekilde edinilebilir.

KULLANICI ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı - ı -20°C - +50°C (-4°F - +122°F)

Depolama

Sıcaklığı

-40°C - +60°C (-40°F - +140°F)

Nem %5 - %95 yoğuşmasız

IP Sınıfı

Sızdırmazlık

IP65, IEC 60529

Düşme Özelliği: 1,5 m'den (5 ft) cilalı betona 26 
düşüş (seçenekler ve 
aksesuarlarla); 1,8 m'den (6 ft) 
cilalı betona birden fazla düşüş

ESD ± 8 kV temas, ± 15kV hava 
boşalımı

DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER

Dünya Genelinde Emniyet, EMC, RF, Lazer onayları; CE 

İşareti;

E İşareti (araç şarj üniteleri); RoHS uyumlu; WEEE 

uyumlu;

REACH uyumlu

® ®

® ®

® ®

®

®
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WLAN Kablosuz

İletişim

802.11a/b/g/n; isteğe bağlı anten 
modülü
mevcuttur

WLAN Veri

Hızları

802.11a - en çok 54 Mbps
802.11b/g - en çok 54 Mbps
802.11n @ 2,4 GHz - en çok 72,2 
Mbps
802.11n @ 5 GHz - en çok 72 
Mbps

WLAN Güvenlik WEP (40 veya 104 bit); WPA/
WPA2 Kişisel; WPA/WPA2 
Kurumsal – EAP-TTLS (PAP, 
MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS,
PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-
EAP-GTC, EAP-FAST, TKIP, AES

Bluetooth Entegre Bluetooth V2.0+EDR
Bluetooth birlikteliği (v2.1, Ürün 
Teknik Özellik Belgesi)

GPS İsteğe bağlı GPS/Wi-Fi anten 
modülü (AGPS ve SBAS'ı 
destekler)

SES

Bas Konuş – Wi-Fi üzerinden VoIP ; entegre mikrofon ve

alıcı; yüksek

sesli 86 dBA sesli uyarı (uzun menzilli lazerle 95 dBA 

sesli uyarı); isteğe bağlı konuşma modülü, Vocollect ve 

Wavelink Speakeasy istemcileriyle onaylı

AKSESUARLAR

İsteğe bağlı tek yuvalı şarj ünitesi, 4 yuvalı şarj ünitesi, 4 

yuvalı yedek batarya şarj cihazı, araç güç çıkışı adaptörü

, araç şarj ünitesi aksesuarı, tabanca kabzası, el kayışı, 

bileklik, tutucular, koruyucu taşıma çantaları ve lastik 

körükler

GARANTİ

Zebra’nın donanım garantisi bildirimindeki koşullara tabi 

olan Workabout Pro 4, nakliye tarihinden itibaren işçilik 

ve malzeme kusurlarına karşı 1 yıl süreyle garanti 

altındadır. Garanti bildiriminin tamamı için aşağıdaki 

adresi ziyaret edin: http://www.zebra.com/warranty

HİZMETLER VE DESTEK

Service From the Start Primary: Sıradan yıpranma ve 

aşınmanın yanı sıra, iç ve dış elemanların uğradığı hasarı

da karşılar. Önceden ödemeli gönderimleri de kapsar.

[1] Normal yapay kapalı alan ve doğal açık alan (

doğrudan güneş ışığı) aydınlatma koşullarına karşı 

toleranslıdır. Floresan, Akkor, Cıva Buharı, Sodyum 

Buharı, LED  , 450 Ft Mum (4844 Lüks) Güneş Işığı: 

10.000 Ft Mum (107.640 Lüks)

[2] Normal yapay kapalı alan ve doğal açık alan (

doğrudan güneş ışığı) aydınlatma koşullarına karşı 
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doğrudan güneş ışığı) aydınlatma koşullarına karşı 

toleranslıdır. Floresan, Akkor, Cıva Buharı, Sodyum 

Buharı, LED  : 450 Ft Mum (4844 Lüks) Güneş Işığı: 8000 

Ft Mum (86.111 Lüks)

[3] Yüksek AC dalgalanma içerikli LED aydınlatma 

tarama performansını etkiler.

[4] Ürün Teknik Özellik Belgesi

[5] Kuzey ve Güney Amerika'da Workabout Pro 4'ün 

Geniş Alan Ağı (WAN) veya Kablosuz Yerel Alan Ağı (

WLAN) kullanılarak herhangi bir VoIP uygulamasıyla 

kullanımı onaylanmamıştır.
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