
Modo Compatível com Wi-Fi™ 
BLUETOOTH E WI-FI AGORA SÃO AMIGOS

As redes Bluetooth e Wi-Fi nem sempre se entenderam bem — até agora. Se você 
estiver preocupado com dispositivos Bluetooth® interferindo na sua rede Wi-Fi, deixe-nos 
acalmar você com nossa nova e impressionante inovação: o Modo Compatível com Wi-Fi. 
Oferecido exclusivamente pela Zebra, o Modo Compatível com Wi-Fi diminui o potencial de 
interferência entre nossos scanners sem fio Bluetooth e sua rede Wi-Fi.

Evite Interrupções  
A tecnologia Bluetooth 
foi projetada para pular 
continuamente de um canal 
disponível para o outro. 
Quando ele cai em um 
canal usado também por 
uma rede sem fio, ele pode 
destruir o desempenho 
da sua rede Wi-Fi. É aí 
que o leitor de imagens 
da Zebra se destaca. Com 
o Modo Compatível com 
Wi-Fi, você pode remover 
canais Wi-Fi (geralmente 
1, 6 e 11) da sequência dos 
seus scanners Bluetooth 
da Zebra, para que as duas 
tecnologias não tenham 
chance de colidir.
  
Defina Um Novo Padrão Em 
Facilidade  
Intuitivo o bastante para 
novos usuários, o 123Scan 
facilita a implementação do 

Modo Compatível com Wi-
Fi. Basta deixar o assistente 
fácil de usar do 123Scan 
guiar você pelo processo. 
O 123Scan também permite 
que você selecione quais 
canais deseja usar e em 
qual ordem. É simples 
assim.

Aproveite Os Benefícios De 
Scanners Sem Fio 
Você quer a conveniência 
de scanners Bluetooth 
portáteis, mas não o risco 
de interferência com o Wi-Fi.
Com o Modo Compatível 
com Wi-Fi, você pode 
ampliar os recursos de 
captura de dados em 
aplicativos que exigem a 
mobilidade de scanners 
portáteis sem diminuir o 
desempenho máximo da 
sua rede sem fio. Essa é 
nossa maneira de ajudar 

você a trabalhar mais e se 
preocupar menos.
 
Vá Além Do Código De 
Barras  
Sua empresa precisa de 
mais que hardware para 
enfrentar os desafios mais 
complicados de hoje em dia. 
Ela precisa de software para 
atender às necessidades 
dos funcionários. É por isso 
que nossos dispositivos de 
captura de dados contêm o 
DataCapture DNA, o código 
genético que simplifica 
toda a experiência de 
digitalização da Zebra.  
Como uma das muitas 
soluções do DataCapture 
DNA, o Modo Compatível 
com Wi-Fi aumenta o 
desempenho com a 
inovação.
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AUMENTE A FREQUÊNCIA DA SUA CONFIANÇA
Para mais informações, acesse  www.zebra.com/wififriendlymode 

ou acesse nosso diretório global em www.zebra.com/contact

http://www.zebra.com/wififriendlymode
http://www.zebra.com/contact
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Sede corporativa e da América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede da Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede da EMEA 
zebra.com/locations 
mseurope@zebra.com

Sede da América Latina
+55 11 4180 8178
la.contactme@zebra.com
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