ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ET51/ET56 WINDOWS KURUMSAL TABLET

ET51/ET56 Windows Kurumsal Tablet
Şaşırtıcı Derecede Sağlam, İnce ve Hafif Tablet
İşiniz için tablet seçiminde personeliniz şık tüketici tarzını isterken, siz ortamınız, personeliniz ve uygulamalarınız için mükemmel bir
tablet çözümünü oluşturmanızı sağlayan kurumsal sınıf dayanıklılık, veri yakalama ve aksesuar ailesine ihtiyaç duyarsınız. Şimdi Zebra
ET51 ve ET56 Kurumsal Tabletlerle bunların hepsine sahip olabilirsiniz. Zebra’nın en ince ve en hafif sağlam tablet bilgisayarları olan
ET51 ve ET56, personelinize kişisel tabletlerindeki sevdikleri harika tarza sahiptir. Her gün, iç ve dış mekanlarda gün boyu çalışacak
şekilde tasarlanan bir tablete sahip olursunuz. 8,4 inç veya tam boyutlu 10,1 inç modellerin ikisi de parlak, gün ışığında görünebilen
ekranlara sahiptir ve veri yakalamayı kolaylaştıran özelliklerle doludur. Ve bir dizi aksesuar sağlamlığı artırır, şarj etmeyi basitleştirir, pil
ömrünü uzatır ve bu tableti taşıması ve giyilmesi kolay hale getirir. ET51/ET56 Kurumsal Tabletler işinizde ihtiyaç duyduğunuz özelliklere
ve personelinizin istediği tüketici cihazı görünümüne sahiptir.
Corning® Gorilla® Glass ekran, tabletlerin en zayıf parçalarından biri
olan ekranı çarpma ve çizilmeye karşı korur. Titreşim testi, bu tableti
depodaki forkliftten yoldaki nakil kamyonlarına kadar tüm araçlarda
kullanım için ideal olmasını sağlar.
Sınıfının en iyisi parlaklık ve tercih ettiğiniz ekran boyutu
Boyut ve ağırlık en önemli kriterleriniz ise kompakt, küçük ve hafif
8,4 inçlik model sizin için idealdir. 10,1 inçlik model bilgi yoğun
uygulamalar için idealdir, maksimum ekran alanı sunar. Hangi ekranı
seçerseniz seçin, ET51/ET56'yı parlak güneş ışığı dahil neredeyse
her türlü ışık ortamında en kolay okunabilir tablet yapan, sınıfının en
iyisi parlaklığa sahip olursunuz.
Gelişmiş dokunmatik ekran teknolojisi
Personel tercih ettiği veri giriş modunu seçebilir: parmakla, eldivenle
veya eldivensiz daha fazla hassasiyet için pasif özel kalem. Hatta
ekran ıslak olsa bile, tüm giriş modları çalışır.

Daima gün boyu çalışma için üretildi
İç ve dış mekanlarda dayanıklı ve çalışmaya hazır
Neredeyse hiçbir şey tabletlerinizin güvenilir çalışmasını engelleyemez; betona düşmeye, yağmur, kar, toz ve aşırı sıcaklıklara, sıfırın
altındaki derecelere, sıvı dökülmesine ve hatta tam tazyikli suya
dayanıklıdır. Opsiyonel sağlam çerçeve ile, beton zemine düşme
dayanıklılık özelliğini 3,2 fit/1 m yükseklikten 5,9 fit/1,8 m yüksekliğe
çıkararak neredeyse iki katına yükseltebilirsiniz.

Kapalı ve açık mekanlarda en hızlı kablosuz bağlantılar
802.11 desteği ile, ET51 ve ET56 neredeyse her WiFi ağında çalışır.
ET56'daki LTE özelliği için desteği ile sahadaki personelinize dünyanın her yerinde güvenilir hızlı hücresel bağlantılar sunabilir. Sonuç?
Personelin verimliliği ve müşteri hizmetlerinin kalitesini artırmak için
ihtiyaç duyduğu kesintisiz bağlantı.

ET51/ET56: şaşırtıcı derecede sağlam, ince ve hafif tablet
Daha fazla bilgi için www.zebra.com/et5x adresini ziyaret edin
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Kesintisiz 365x7x24 Güç
Çıkarılabilir pil, ET51 ve ET56'nın şarj edilmek üzere hizmet dışı
kalmasını önler; şarj olmuş bir pili dilediğiniz zaman takmanız yeterlidir.
En uzun vardiyalarda güç sunmak istiyorsanız, yenilikçi genişleme
arkalığı üzerinden çalışırken değiştirilebilen ikinci pil opsiyonu, pil
çalışma süresini en az iki kat artırır.
En zor uygulamaları bile çalıştıran güç
Hızlı, ultra düşük güçlü işlemci ve büyük bellek personelin çok sayıda
uygulamayı aynı anda çalıştırmasını sağlar. İşlemci, güç tüketimini en
aza indirerek pil ömrünü uzatır.

Gelişmiş veri yakalama
Gelişmiş kurumsal sınıf barkod okuma
Kurulumu ve kullanımı kolay genişleme paketi ile, ışıklı okuma için
Zebra kurumsal sınıf SE4710 okuma motoru veya normal-yoğun
okuma için SE4750 okuma motoru ekleyin. Veya tabletinizle
eşleştirmek için herhangi bir Zebra Bluetooth barkod okuyucu seçin.
Sadece arada bir görüntüleme yapıyorsanız, entegre 8 MP renkli
arka kamerayı kullanabilirsiniz.* Hangi okutma seçeneğini seçerseniz
seçin, üstün barkod okuma performansına güvenebilirsiniz. PRZM
Akıllı Görüntüleme ve gelişmiş algoritmalar neredeyse her koşuldaki
(hasarlı, kirli veya kötü basılmış) 1 ve 2 boyutlu barkodları her zaman ilk
seferde yakalayan, Zebra'nın gelişmiş, ünlü algoritmalarına ve PRZM
Akıllı Görüntüleme teknolojisine sahiptir.
Yerinde yardım için videolu aramalar
Entegre 2 MP ön kamera WiFi veya hücresel ağ üzerinden arama
imkanı sağlar; böylece personeliniz uzaktaki bir iş arkadaşından veya
yöneticiden anında yardım alabilir.

Benzersiz bir aksesuar ailesi ile tablet çözümünüzü özelleştirin

En çok şarj opsiyonu
Duvara monte edilen veya masaüstüne konabilen şarj çözümleri,
tesisinizde her yerde şarj imkanı sunar. Benzersiz ShareCradle,
tüm Zebra mobil bilgisayar ve tabletlerinizi şarj etmek için ortak
bir taban sunarak arka odada yer ve maliyet verimliliği sağlar; şarj
bölmelerindeki cihazlarınızı doğru kupaya yerleştirmeniz yeterli. Araç,
kamyon, forklift ve daha fazlasında şarj için üçüncü taraf araç şarj
yuvalarıyla tabletleri şarj edin. Bağımsız tablet veya sağlam çerçevenin
içindeki tablet için mevcut üç USB girişi, Ethernet ve HDMI içeren
takma istasyonu şarj çözümleri, ET51/ET56'yı masaüstü bir çözüm
olarak kullanmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm bağlantıları sunar. Veya
şarj işlemini yalnızca USB-C portundan yapın.
Yenilikçi Genişletici Arkalık Yeni Özellikler Katar
Döner bir el kayışı eklemek için standart pil arkalığını üç Genişletici
Arkalıktan biriyle veya döner el kayışlı bir SE4710 veya SE4750
kurumsal okuma motoruyla değiştirmeniz yeterli. Opsiyonel olarak, 24
saat çalışma için, çalışırken değiştirilebilir pil de her türlü Genişletici
Arkalığa eklenebilir.
Esnek 'giyilebilirlik'
Esnek bir kılıf personelinize üç adet 'giyilebilir' opsiyon sunar:
kemerdeki bir kılıf, bir omuz kayışı veya çapraz takma askısı kayışı.

Rakipsiz hizmet
'Her şeyi kapsayan' olağanüstü hizmet
Zebra OneCare tamir hizmetlerinde sektör standardını belirliyor;
ET51 ve ET56 tabletlerinizin en yüksek performansta ve yeniymiş gibi
çalışmaya devam etmesini sağlıyor. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun
hizmet düzeyini seçin. Hangi seviyeyi seçerseniz seçin, normal eskime
ve yıpranmadan kaza sonucu meydana gelen hasarlara kadar tam
anlamıyla her şeyi kapsayan tam kapsamlı güvence elde edersiniz.
Ve ürünlerimizi herkesten daha iyi tanıdığımızdan, benzersiz, üretici
uzmanlığını elde edersiniz.
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ET51/ET56 Kurumsal Tablet
Fiziksel Özellikler
Boyutlar

Video
8,4 inç tablet: 9 inç G x 5,9 inç Y x 0,5 inç D
228 mm G x 150 mm Y x 12,7 mm D
10,1 inç tablet: 10,6 inç G x 7,1 inç Y x 0,5 inç D
269 mm G x 181 mm Y x 12,7 mm D

Ağırlık

8,4 inç: 1,26 lb/570 g; 10,1 inç: 1,69 lb/765 g

Ekran

8,4 inç: 21,3 cm; 720 nit
10,1 inç: 25,7 cm; 540 nit
2560 x 1600 destekler;
Corning Gorilla Glass; gün ışığında görüntülenebilir

Dokunmatik Panel

Kapasitif 10 noktalı çoklu dokunmatik ekran

Klavye Seçenekleri

Sanal; Bluetooth®; USB

Genişleme

Kolayca aksesuar eklemek için entegre konnektör

BAĞLANTI

Takma konnektörü (şarj ve veri)
Dayanıklı üniteyle kullanım için dayanıklı konnektör
(şarj ve veri)
USB-C portu (veri veya şarj)

Bildirim

LED flaş; barkod deşifre etme;** kamera LED
göstergesi

Ses

Stereo hoparlörler ve iki ön mikrofon

Performans Özellikleri
CPU

Intel Atom A3940 dört çekirdekli 1.6 GHz (Turbo
Frekans = 2.0 GHz) Frekans 64 bit OS destekler

İşletim Sistemi

Windows 10 IoT Kurumsal

Bellek

4 GB LPDDR4 RAM; 64 GB eMMC Flaş; Kullanıcı tarafından erişilebilir mikro SDXC kart yuvası (standart
2TB'ye kadar destekler)

Kullanıcı Ortamı
Çalışma Sıcaklığı

-4°F ila 122°F/-20°C ila 50°C arası

Depolama Sıcaklığı

-4°F ila 140°F/-20°C ila 60°C arası

Düşme Dayanıklılık
Özelliği

Standart: 3,28 fit/1 m yükseklikten betona
MIL-STD-810G uyarınca
İsteğe bağlı sağlam çerçeveye sahip 5,9 fit/1,8 m
boyut
MIL-STD-810G uyarınca betona

Muhafaza

IP65

Titreşim

Rastgele: 0.02²/Hz, 20 Hz ila 2 khz 4g RMS 1 saat
eksen başına

Nem

%5 ile %95 arası, yoğuşmasız

Güç
Pil Kullanıcı Profili

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

Pil

8,4 inç: 3300 mAh 7,6 V şarj edilebilir Li-iyon pil;
kullanıcı tarafından değiştirilebilir (25 Whr)
10,1 inç: 4950 mAh 7.7V şarj edilebilir Li-Ion; kullanıcı
tarafından değiştirilebilir (38 Whr)
Çalışırken değiştirilebilen 3400 mAh, 7,2 V (24,4
Whr) opsiyonel ikinci pil mevcuttur (6800 mAh 3,6 V
ile denk)
USB-C şarj: USB-C konnektör üzerinde Zebra’nın güç
kaynağı (PWRWUA5V12W0) ve kablosu (CBL-TC2XUSBC-01) aracılığıyla 18W’a kadar (9V ve 12V modları)
USB-PD (Power Delivery) şarjı destekler

Veri Okutma
Barkod Okutma

Genişletici arkalık aksesuarıyla birlikte verilir: Donanım kod çözme özelliğine sahip SE4750 veya SE4710
entegre gelişmiş görüntüleyiciler

Arka Kamera

Görüntü yakalama: Kullanıcı tarafından kontrol edilebilir LED flaş, aydınlatma ve nişan alma özellikleriyle
8MP otomatik odaklamalı kamera; fotoğrafları,
videoları, imzaları ve belgeleri yakalar

Ön Kamera

Video paylaşımı ve düşük aydınlatma koşulları için
optimize edilmiş 2 MP 1080p tam HD

Pazarlar ve Uygulamalar
1080p (Tam HD, 1920 x 1080), Çerçeve hızı = 30fps

Kablosuz İletişim
WiFi (WLAN)

802.11a/b/g/n/k/r; gönderme ve alma için çift bant
2x2 MIMO

Hücresel (WWAN)
(sadece ET56)

Global LTE
Kuzey Amerika: AT&T LTE
Verizon LTE

Bluetooth (WPAN)

Sınıf 1, Bluetooth v4.2 (Bluetooth: LE)

GPS

GNSS, Destekli GPS için LTO teknolojisiyle, bağımsız
çalışmadan ödün vermeksizin GPS, Galileo ve
Glonass'ı destekler

NFC

P2P: ISO 18092; Okuyucu/Yazıcı: ISO 14443 –A-B,
MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Etiket Türleri
1 ila 4; Kart emülasyonu: ISO 14443 –A-B-B’, MIFARE,
FeliCa RF

Sensörler
Jiroskop

Açısal momentumun korunumu ilkelerine dayanarak
yönü muhafaza eder

Hareket Sensörü

3 eksenli hız ölçer, dinamik ekran yönü ve güç yönetimi için hareket algılayıcı uygulamaları mümkün kılar

Ortam Işık Sensörü

Ekran parlaklığı, tuş takımı ve ekran arka ışığını
otomatik olarak ayarlar

Elektronik Pusula

Bağımsızdır; GPS'e bağlı değildir

Çevre Birimleri ve Aksesuarlar
Aksesuarlar şunları içerir: ShareCradle'lar (4 yuvalı); takma istasyonları; araca
monte edilebilir şarj yuvası (üçüncü taraf); tek yuvalı şarj ünitesi; 4 yuvalı opsiyonel
pil şarj cihazı; sağlam çerçeveler; kolaylıkla aksesuar (barkod okuyucu/el kayışı
ve opsiyonel pil bölmesi veya el kayışı ve opsiyonel pil bölmesi) eklemek için
genişletici arkalık; pasif özel kalem; kılıf; omuz kayışı ve daha fazlası

Yasal
Yasal konularda bilgi için lütfen ziyaret edin:
www.zebra.com/et5X

Garanti
Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde,ET51/ET56 Kurumsal
Tabletler sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti beyanının tamamı için şu adrese gidin:
http://www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler
Zebra OneCare Select ve Essential Destek Hizmetleri
(www.zebra.com/zebraonecare) cihazlarınızın kullanıma hazır bulunurluğunu
ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Özellikleri arasında 7/24 teknik destek, cihaz
diyagnostiği, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri
bulunur. İsteğe bağlı İzlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur.

Dipnotlar
*Entegre 8 MP renkli kamera Zebra’nın gelişmiş okuma algoritmaları, Akıllı Belge
Yakalama özelliği ve PRZM içermez. Bu seçenekler sadece genişleme paketiyle
entegre edilen Zebra barkod okuyucularda ve RS6000 yüzük tipi barkod okuyucu,
CS4070 cepte taşınabilir refakatçi barkod okuyucu ve Bluetooth el tipi barkod
okuyucular gibi Zebra’nın Bluetooth barkod okuyucularında mevcuttur.
**Opsiyonel barkod okuyucu arkalığı ile donatıldığında deşifre mevcuttur.

Saha Hizmetleri

•
•
•
•
•

Mobil gönderim
İş emri yönetimi
Varlık takibi
Bakım/denetim
Sayaç okuma

Saha Satışı

• Saha satış otomasyonu/DSD (Doğrudan
Market Teslimatı)
• Müşteri ilişkileri
• Satış öncesi/sipariş
yönetimi
• Satış geliştirme/anket
• Mobil ödeme
Taşıma ve Lojistik

• PoD (Teslim Belgesi)/
DSD (Doğrudan
Teslimat) onayı
• Açık depo ve depo
yönetimi
• Yönlendirme/planlama
• Kargo/konteyner
takibi
• Filo bakımı
• Varlık yönetimi
Perakende Sektörü

•
•
•
•
•

Envanter yönetimi
Rehberli satış
Fiyat kontrolü
Mobil satış noktası
Kasa kuyruklarını
azaltma

Depo ve Dağıtım

• Depo ve açık depo
yönetimi
• İade işlemleri
• EDI (Elektronik Veri
Alışverişi) işlemleri
İmalat

•
•
•
•
•
•

Envanter yönetimi
Besleme hattı ikmali
Güvenlik testi
Bakım/onarım
Uyumluluk kontrolü
Alım/saklama/gönderim
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