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ET40/ET45 Kurumsal Tablet
Kutudan çıkar çıkmaz hazır ve uygun fiyatlı dayanıklı tabletler
İşletmeniz için doğru maliyetli tüketici sınıfı tabletler satın almayı düşünüyorsunuz ve özellikleri ideal olmasa da yeterince iyi görünüyor. Fakat bunun gizli maliyetleri var; örneğin dayanıklılığı artırmak için bir kılıf veya yoğun barkod okutma gerektiren görevler için bir
barkod okuyucu. Doğru dayanıklılık olmadan, tabletleri daha sık değiştirmeniz gerekir ve kısa ürün yaşam döngüleri, desteklenmesi
daha karmaşık ve zaman alıcı olan karma bir model kurulum oluşturur. İşletmeler için tasarlanmış uygun fiyatlı kurumsal tabletler ET40
ve ET45 ile tanışın. İhtiyacınız olan her şey kutudan çıkar çıkmaz hazır. Zorlu işler için ince ve hafif tüketici tarzı. Entegre kurumsal sınıf
tarama. En hızlı kablosuz bağlantılar Uzun yıllar kullanım. Güçlü yeni iletişim seçenekleri. Yeni yetenekler katan yeni çözümler. Cihaz
yaşam döngüsünü her yönden iyileştiren Zebra’ya özel Mobility DNA araçları. Ve daha fazlası. ET40/ET45 Kurumsal Tabletler — işinizi
uygun fiyata yapmak için ihtiyacınız olan her şey.
Garanti edilmiş kullanılabilirlik ve destek ile birinci sınıf bir yaşam
döngüsü
Bu tabletler uzun yıllar dayanacak şekilde üretilmiştir ve ilk satış
tarihinden itibaren altı yıl boyunca cihazlarınızın hizmette olduğu
her gün destek alacağınıza emin olabilirsiniz. Zebra'nın isteğe bağlı
OneCare Essential ve Select destek hizmetleri, işletmeniz için doğru
hizmet düzeyini seçmeniz için ihtiyacınız olan tüm seçenekleri sunar.
Ve tüketici tabletlerinden farklı olarak Zebra, bugün satın aldığınız
modelin tam olarak üç yıl boyunca erişilebilir olacağını garanti ederek cihaz desteğini basitleştirir.

Tüm doğru iş seçenekleriyle daha hızlı ve daha akıllı çalışın
Ekran boyutunuzu seçin
İş için doğru olan ekran boyutunu seçin; kompakt, taşıması kolay 8
inç ekran veya zengin içerikli uygulamaların daha kolay görüntülenmesi için daha büyük 10 inç ekran.

İş için mantıklı olan güçlü bir yatırım getirisi
Dayanıklı ve gün boyu kullanıma hazır
ET40 ve ET45 tümüyle iş için tasarlanmıştır ve güvenebileceğiniz
bir çalışma sağlar. Fayansa veya beton zeminlere düşürün. Yüksek
veya sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile içeride ve dışarıda kullanın.
Hortumla su tutarak yıkayın. Yine de çalışır. Ve daha zorlu ortamlarda
çalışıyorsanız bu da sorun değil; daha da fazla dayanıklılık için isteğe
bağlı dayanıklı kılıf eklemeniz yeterli.

Her yerde bağlı kalmanız için en hızlı kablosuz bağlantı
Wi-Fi 6 ve 5G ile en yüksek Wi-Fi ve hücresel hızlara ulaşın. Yalnızca
Wi-Fi ET40, perakende ve konaklama için iç mekanlarda idealdir,
Wi-Fi ve hücresel ET45 ise teslimat sürücüleri ve sahada daha
fazlasını yapanlar için idealdir. Eksiksiz bir kablosuz çözüm oluşturmak için kablosuz kulaklıkları, yazıcıları ve daha fazlasını Bluetooth
ile bağlayın. GPS ile konum belirlemeyi etkinleştirin; yol tarifinden bir
sonraki teslimat noktasına ve sürücünün konumunu izlemeye kadar.
Vatandaşların Geniş Bant Telsiz Hizmeti (CBRS) desteğiyle en büyük
iç ve dış tesislerde uygun maliyetli kablosuz bağlantı için özel LTE
ağlarını etkinleştirin.1

ET40/ET45 - kutudan çıkar çıkmaz her şeye sahip olan uygun fiyatlı tabletler.
Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/et40-et45
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Birden fazla vardiyaya dayanan pil gücü
Güç seçenekleri, tabletlerinizi birden fazla vardiya boyunca çalışır
durumda tutarken, Zebra'nın PowerPrecision pilleri pil havuzunuzu
daha iyi yönetmek için gereken bilgiyi sağlar. Birden fazla vardiya
için ideal olan, çalışırken değiştirilebilir (hot-swappable) isteğe bağlı
ikincil pil ile kesintisiz güze ulaşın. Pil istatistiklerinin izlenebilir olması,
artık tam şarj olmayan sağlıksız pilleri tespit etmeyi ve imha etmeyi
kolaylaştırarak, bitmiş pillerin çalışan üretkenliği üzerindeki etkisini
ortadan kaldırır.
Ödeme almaya hazır; ihtiyacınız olan yerde ve zamanda ödeme
alın
Yenilikçi ödeme çözümleriyle her yerde ödeme için bir mobil POS
oluşturun.2 Satış Noktası merkezi ve Sunum standıyla eksiksiz bir
isteğe bağlı hibrit POS oluşturun.3 Ve NFC dokun ve öde desteği.
Eksiksiz bir aksesuar ailesiyle tabletinizi her iş için özelleştirin
Yeni özellikler ekleyen çözümlerle bu tabletleri taşıması daha kolay,
daha dayanıklı ve daha çok yönlü hale getirmek için ihtiyacınız
olan her şeye ulaşın. Çoklu masaüstü şarj yuvaları, arka oda cihaz
yönetimini basitleştirir. Koruma ve taşıma aksesuarları, dayanıklılığı
ve taşınabilirliği artırır. İş İstasyonu yuvasıyla isteğe bağlı olarak bir
iş istasyonu oluşturun. Sunum standıyla bir kiosk ve daha fazlasını
oluşturun.

Güçlü veri yakalama artık daha kolay
Birinci sınıf entegre tarama
Çalışanlarınız ne tür tarama yaparsa yapsın, iş için doğru olan bir
Zebra tarama motoru mutlaka vardır; standart aralıklı taramadan
güvenilir bas-çek basitliği için geniş bir "etkili nokta"ya veya eldeki
ve odanın her tarafındaki ögeleri yakalamak için gelişmiş menzilli bir
barkod okuyucuya kadar. Ve tüm barkod okuyucular, Zebra'yı pazar
lideri yapan performansı sunar; hemen hemen her koşulda, hemen
hemen her barkodu bir saniyede ve ilk seferde yakalar.
Ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar
Durum ve teslimat kanıtı için, kalite ve uyumluluk sağlamak için ve
görsel mağaza içi satış denetimleri ve daha fazlası için net, ayrıntılı
fotoğraflar çekin.
Görüntülü aramalarla işbirliğini geliştirin
Görüntülü aramalarla iş akışlarında zamandan tasarruf edin ve
hatalardan kurtulun. Örneğin, bir otelde temizlik birimi, teknik birime
sızdıran derhal onarım gerektiren bir musluğu gösterebilir. Daha
az deneyimli bir saha teknisyeni, bir sorunu doğru teşhis etmek ve
çözmek için deneyimli bir uzak teknisyenle işbirliği yapabilir.

Zebra Mobility DNATM ile tabletlerinizin ve iş gücünüzün
potansiyelini açığa çıkarın
Ücretsiz Zebra Mobility DNA ile yerleşik bir avantaj elde edin
Profesyonel araçlar
Güçlü önceden yüklenmiş Mobility DNA araçları ücretsiz olarak
kullanıma hazırdır. Mobility Extensions (Mx) ile standart Android'e
güçlü kurumsal özellikler ekleyin; güvenliği artırmak, cihaz
yönetilebilirliğini iyileştirmek ve daha fazlası için yüzün üzerinde
özellik arasından seçim yapın. StageNow ile birkaç veya binlerce
cihazı saniyeler içinde kullanıma hazırlayın. Kurumsal Ana Ekran ile
çalışanların erişebileceği uygulamaları ve cihaz özelliklerini kontrol
edin; bir geliştirici gerekmez. DataWedge ile kutudan çıkar çıkmaz
uygulamalarınıza barkod girin; programlama gerekmez. Zebra'nın
Kurumsal Mobilite Geliştirme Araç Takımı (EMDK) ile tabletlerinizin
tüm özelliklerini uygulamalarınıza entegre edin. GMS Kısıtlı Modu ile
tabletlerinizde bulunan GMS uygulamalarını ve servislerini kontrol
edin. OEM Config ile tabletinizdeki her özellik için EMM desteğini
otomatik olarak etkinleştirin. RxLogger ile daha kolay sorun giderme
için hedeflenen teşhisleri toplayın. Ve onarım merkezine gereksiz,
maliyetli ziyaretleri önlemek için tüm ana tablet sistemlerini Cihaz
Tanılama ile bir düğmeye basarak test edin.
İsteğe bağlı Mobility DNA Enterprise ile tablet işlevselliğini ve işgücü üretkenliğini en üst düzeye çıkarın
Bu isteğe bağlı lisansla kullanıcı deneyimini ve iş gücü verimliliğini
büyük ölçüde iyileştirmek için daha fazla aracın kilidini açın. Tek bir
tarama ile birden fazla etikette bile aynı anda 100'e kadar barkodu
yakalayın. Tek bir düğmeye basarak bir belge görüntüsünü yakalayın
ve kırpın, isteğe bağlı olarak bir barkod yakalayın ve hatta bir formun
imzalandığından emin olmak için imza olup olmadığını tespit edin.
Veri türlerinize göre uyarlanmış özelleştirilmiş bir yazılım klavyesi ile
daha hızlı veri girişi sağlayın. Çalışanların tüm Bluetooth aksesuarlarını
kolayca yönetmelerini sağlayın. Çalışanlara her vardiyanın her
dakikasında benzersiz "kesilmeyecek" kablolu Wi-Fi bağlantıları
sağlayın. Ve daha fazlası.

Çalışanlarınıza iletişim kurmak için güçlü yeni yollar verin
Tabletlerinizi tesisinizin içinde ve saha dışında çalışan iki yönlü
telsizlere dönüştürün
İsteğe bağlı Bas-Konuş (PTT) Ekspres, kutudan çıkar çıkmaz Wi-Fi
ağınız üzerinden anında PTT telsiz tarzı aramalar yapılmasını sağlar.
Yerleştirilmesi kolay isteğe bağlı Workforce Connect PTT Pro, uygun
maliyetli bir abonelik hizmeti aracılığıyla sahada hücresel ağ üzerinden
PTT araması ve güvenli mesajlaşma sağlar.4,5
Tabletlerinizi PBX el cihazlarına dönüştürün
Zebra Workforce Connect Voice4,6 ile tam özellikli PBX ahize
işlevselliği ekleyin. Ek ses özellikli cihazları satın alma ve yönetme
ihtiyacı ortadan kalkar. Ve özel bir arayüz, en karmaşık telefon
özelliklerini bile çalıştırmayı kolaylaştırır.
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Özellikler
Fiziksel Özellikler
Boyutlar

8 inç: 8,42 inç U x 5,32 inç Y x 0,45 inç D
213,9 mm U x 134,8 mm Y x 11,4 mm B
10 inç: 10,15 inç U x 6.41 inç Y x 0.45 inç D
257,9 mm U x 162,9 mm Y x 11,4 mm D

Ağırlık

8 inç: 485 g
10 inç: 690 g

Ekran

8 inç: 500 nit, renkli WXGA 1280x800
10,1 inç: 500 nit, renkli WUXGA
1920x1200; Corning® Gorilla® Glass

Görüntüleyici Penceresi

Corning Gorilla Glass

Dokunmatik Panel

Kapasitif çoklu dokunmatik

Genişleme Yuvası

Kolayca aksesuar eklemek için entegre konnektör

Bağlantı

Takma konnektörü (şarj ve veri)
USB-C yan bağlantı noktası (yalnızca tablet şarjı ve
veri)

SIM Yuvaları

1 nano SIM

Arayüz Portları

Zebra aksesuarları için genişletme konnektörü

Bildirimler

Sesli uyarı; renkli LED; titreşim

Klavye Seçenekleri

Sanal, Bluetooth, USB

Ses

Stereo hoparlörler; iki mikrofon; USB-C bağlantı noktası veya Bluetooth üzerinden sesli kulaklık desteği

Düğmeler

Ses yukarı/aşağı; güç açma/kapama; barkod okuyucu;
programlanabilir düğmeler

Pazarlar ve Uygulamalar
Manyetometre

eCompass yönü otomatik olarak tespit eder

Hareket Sensörü

3 eksenli jiroskop, 3 eksenli ivmeölçer

Wi-Fi (WLAN)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax
2x2 MU-MIMO; Wi-Fi® onaylı; IPv4, IPv6 (Wi-Fi 6)

• Destekli satış — fiyat/
envanter kontrolleri
• Kuyrukları azaltma
• Satış noktası
• Stok yönetimi
• Personel yönetimi
• Konuk girişi
• Restoran bekleme
personeli/sipariş
verme
• Personel iletişimi/
işbirliği

Hücresel (Yalnızca
ET45) (Yalnızca WWAN
Verileri)

5G (Kuzey Amerika, Dünyanın Geri Kalanı)
Küresel LTE (Kuzey Amerika, Dünyanın Geri Kalanı)
3G, 2G (Dünyanın Geri Kalanı)
Kuzey Amerika 5G, LTE: AT&T ve Verizon

Taşımacılık ve Lojistik
(Teslimat ve Yerine
Getirme)

Bluetooth (WPAN)

Bluetooth v5.1 / 2.1+EDR Sınıf 2 (Bluetooth: LE)

GPS (sadece ET45)

GNSS destekli GPS, Galileo, Beidou, Glonass.
Dual band (L1+L5)

NFC

Okuyucu/Yazıcı: ISO 14443 Tip A ve B, ECP, MIFARE,
FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Etiketi Tipleri 1 ila 5;
Ana Kart Öykünmesi
Apple Pay VAS8 / Google SmartTap8 desteği, NFC
Forum Certified

Barkod Okutma
Barkod Okutma

SE4100 1B/2B Tarama Motoru; SE4710 1 Boyutlu / 2
Boyutlu Tarama Motoru; IntelliFocus teknolojisine
sahip SE55 1 Boyutlu / 2 Boyutlu Gelişmiş Menzilli
Tarama Motoru (Premium)

Arka Kamera

Görüntü yakalama: Kullanıcı tarafından kontrol edilebilen LED Flaşlı 13 MP otomatik odaklamalı kamera

Ön Kamera

5 MP

Kablosuz İletişimler

Performans Özellikleri
CPU

Qualcomm SnapdragonTM SM6375
Octa-Core (8): 2.2 GHz (2) and 1.8 GHz (6)

İşletim Sistemi

Android 11, Android 14'e yükseltilebilir

Bellek

Standart: 4 GB LPDDR4X SDRAM/64 GB UFS Flash
Premium: 8 GB RAM/128 GB

Kablosuz LAN
Veri Hızları

5 GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz
1201 Mbps’e kadar
2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax — 20 MHz, 286,8 Mbps’ye
kadar

Çalışma Kanalları

Kanal 1-13 (2412-2472 MHz):
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Kanal 36-165 (5180-5825 MHz): 36,40,44,48,52,
56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,1
40,144,149,153,157,161,165
Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80 MHz
Fiili çalışma kanalları/frekanslar ve
bant genişlikleri yasal hükümlere ve onay kurumuna
bağlıdır
onay kurumu

Güvenlik ve
Şifreleme

WEP (40 veya 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP,
ve AES); WPA3 Kişisel (SAE); WPA/WPA2
Kurumsal (TKIP ve AES); WPA3 Kurumsal (AES)
— EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS,
PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP
ve EAP-PWD; WPA3 Kurumsal 192 bit modu
(GCMP256) - EAP-TLS; Gelişmiş Açık (OWE)

Sertifikalar

Wi-Fi Alliance Sertifikaları:
Wi-Fi SERTİFİKALI n; Wi-Fi SERTİFİKALI ac; Wi-Fi
SERTİFİKALI 6; Wi-Fi Gelişmiş Açık; WPA2-Kişisel;
WPA2-Kurumsal; WPA3-Kişisel; WPA3-Kuruluş (192
bit modu içerir); Korumalı Yönetim Çerçeveleri; Wi-Fi
Agile Multiband; WMM; Wi-Fi Direct

Genel Sertifikalar
EPEAT Bronze7, Energy Star

Kullanıcı Ortamı
Çalışma Sıcaklığı

-20°C ila 50°C arası

Saklama Sıcaklığı

-40°C ile 70°C arası

Nem

%5 ila %95 arası, yoğuşmasız

Düşme Dayanıklılık
Özellikleri

Standart:
MIL-STD-810H uyarınca 1,2 m yükseklikten betona
İsteğe bağlı dayanıklı çerçeve ile:
MIL-STD-810H başına 1,55 m

Muhafaza

IP65

Titreşim

Sinüs: 4 g PK(5 Hz - 2 kHz)
Rastgele: 6 g RMS (20 Hz - 2 kHz)
eksen başına 60 dakika, 3 eksen

Elektrostatik
Deşarj (ESD)

+/- 15 kV kablosuz deşarj; +/- 8 kV kontak; +/- 8 kV
dolaylı

Güç
Pil Kullanıcı Profili

Tüm bir vardiya için yeterli güç; ikinci opsiyonel pil ile
kesintisiz çalışma sağlanır

Pil

8 inç: 6100 mAh 3,87 V şarj edilebilir Li-Ion Polimer;
kullanıcı tarafından değiştirilebilir (23.61 Wh)
10 inç: 7600 mAh 3,87 V şarj edilebilir Li-Ion Polimer;
kullanıcı tarafından değiştirilebilir (29.41 Wh)
Genişletme arka aksesuar ile birlikte kullanım için
isteğe bağlı çalışırken değiştirilebilir 3400 mAh 7,6 V
(25,84 Wh) ikincil pil

İnteraktif Sensör Teknolojisi (İST)
Ortam Işık Sensörü

Ekran parlaklığı ve ekran arka ışığını otomatik olarak
ayarlar

Perakende ve Konaklama-Ağırlama

• Gönderim ve rota
belirleme
• Toplama ve dağıtma
belgeleri
• Faturalandırma/Mobil
Satış Noktası
• Araç içi envanter
yönetimi
• Personel iletişimi/
işbirliği
• Parsel takip ve izleme
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Hızlı Dolaşım (Fast
Roam)

PMKID önbellekleme; 802.11r (Kablosuz); OKC

Kablosuz PAN
Bluetooth

Bluetooth v5.1 Sınıf 2, Bluetooth Düşük Enerji (BLE)

Yasal
Yasal konularda bilgi için:
www.zebra.com/et4x

Garanti
Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak ET40/ET45 Enterprise
Tabletler, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti bildiriminin tamamı için şu adrese gidin:
www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler
Zebra OneCareTM Essential ve Select destek hizmetleri; Zebra İzlenebilirlik Hizmetleri — VisibilityIQTM Foresight
Zebra hizmetleri hakkında bilgi için
www.zebra.com/services

Dipnotlar
1. CBRS yalnızca ABD'de mevcuttur.
2. 2022 4. çeyreğinde ödeme çözümleri.
3. İş İstasyonu Bağlantısı, İş İstasyonu beşiği, POS Hub ve Sunum standı, 2022 3.
çeyreğinde mevcuttur.
4. Workforce Connect, 2022'nin 4. çeyreğinde mevcuttur.
5. Üstün performans için Mobility DNA Kurumsal Lisans gereklidir.
6. Mobility DNA Kurumsal Lisans gerekir.
7. EPEAT sertifikası 2022 4. çeyreğinde mevcuttur.
8. Apple VAS ve Google SmartTap 2022'nin 4. çeyreğinde mevcuttur.
Bu özelliklerde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Mobility DNA
Mobility DNA çözümleri, çeşitli özellikler eklemenin yanı sıra mobil cihazlarımızın
konuşlandırılmasını ve yönetimini basitleştirerek, mobil bilgisayarlarımızdan daha
fazla değer elde etmenizi sağlar. Zebra’ya özel bu özellikler hakkında daha fazla
bilgi için
www.zebra.com/mobilitydna adresini ziyaret edin
Mobility DNA yalnızca Android’de mevcuttur. Mobility DNA Profesyonel entegre
çözümleri önceden yüklü ve lisanslanmış olup ücretsiz sunulur. ET40/ET45
cihazlarında Mobility DNA özelliklerinin tüm avantajlarına sahip olmak için Mobility
DNA Enterprise lisansı gerekir. Mobility DNA araçları hakkında daha fazla bilgi için
lütfen Mobility DNA Ekonomi Sınıfı Kiti ana sayfasına gidin,
https://www.zebra.com/us/en/cpn/mobility-dna-kit.html
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