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3 Nesil. 2 İleri Düzey İşletim Sistemi Çözümü. 1 Adet Endüstride 
Lider Çözüm
Her gün, çalışanlar sesli toplamadan en tarama yoğunluklu işlere 
kadar bütün işlerde gün boyu rahatlık için, MC3000 Serisindeki 
üç ergonomik modelden birini kullanır. MC3000 Serisi, 10 yıldan 
fazla bir süredir en popüler mobil bilgisayarlarımızdan olduğu için, 
envanter yönetimi verimliğini bir sonraki seviyeye taşıma konusunda 
güvenebileceğiniz sağlam ve test edilmiş bir mobil bilgisayara sahip 
olabilirsiniz.

MC3200 Mobil Bilgisayar

Android Jelly Bean ve Microsoft Embedded Compact 7 destekli
İşinizin ve çalışanlarınızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan 
lider işletim sistemini seçme esnekliğine sahip olabilirsiniz. İşletim 
sistemlerini değiştirebilme yeteneği de yatırımınızı geleceğe karşı 
garantiye almanıza yardımcı olur.4

Zebra için Mobility Extensions, Android sistemini kurumsal ku-
llanım için güçlendirir
Android'e entegre edilen Mx, Android'i tüketici işletim sisteminden, 
kurumsal veri yakalama özellikleri için destek, cihaz yönetimi ve gü-
venlik dahil, gerçek bir kurumsal sınıf işletim sistemine dönüştürmek 
için gereken özellikleri ekler.

En zorlu uygulamaları bile destekleme gücü
Çift çekirdekli 1 GHz işlemci, tercihinize bağlı olarak 2 veya 4 GB Flaş 
bellek ile 32 GB'a kadar ek SD bellek, birden çok karmaşık uygula-
mayı eş zamanlı olarak çalıştıracak gücü sağlar.

Basit ve uygun masraflı varlık takibi - kutudan çıktığı andan itiba-
ren
Pek çok küçük işyeri için, varlıkların takibinin yılda bir kaç defadan 
fazla yapılması, şimdiye kadar zaman alıcı ve masraflı bir işlemdi. 
MC3200’e önceden yüklenmiş olan Asset Tracker Lite, her boyutta 
işyeri için varlık izlenebilirliğini geliştirmede ilk adım. Teknik uzmanlık 
gerekmez: hani varlıklara sahip olduğunuzu ve bunların konumlarını 
öğrenmek için doğru envanter çıkarma adına çalışanların tesis içinde 
yürüyerek varlıklardaki barkodları taraması yeterlidir. Asset Tracker 
Lite hızlı, kolay ve uygun maliyetlidir; böylece varlık envanteri çıkar-
ma işlemlerini iş yerinizin ihtiyacı olan sıklıkta yapabilirsiniz - ister 
aylık, ister haftalık, ister günlük.

MC3200 ile stok yönetimini bir üst düzeye taşıyın.
Daha fazla bilgi için www.zebra.com/mc3200 web sayfasını ziyaret edin ya da www.zebra.com/contact adresindeki iletişim 

kılavuzumuza bakın

Müşteri memnuniyeti ve işinizin başarısı, envanterinizi ne kadar verimli ve doğru bir şekilde yönetebileceğinizle yakından ilgilidir. Paha-
lıya mal olan stokta ürün kalmaması durumlarını önlemek için elinizin altındakileri bilmeniz gerekir; çalışanlarınızın da müşterilerin doğru 
ürünleri zamanında almalarını sağlamak için hızlı ve hatasız bir şekilde sipariş toplamaları gerekir. Şimdi daha fazla opsiyona sahip bu 
ekonomik, hafif ve dayanıklı mobil bilgisayar, çalışanlarınızın mağaza satış bölümünden yükleme alanına kadar envanterle ilgili bütün 
işleri saniyeler içerisinde yapmaları için gereken araçları sunar.

Envanter yönetiminde üretkenlik çıtasını, yeni nesil, sınıfında lider MC3000 serisi ile yeni-
den belirleyin.
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Benzersiz barkod okuma performansı
İster 1 boyutlu ister 2 boyutlu görüntüleyici motorunu tercih edin, 
çalışanlarınız barkodları tetiğe basma hızında yakalayabilen en ileri 
düzey barkod okuma teknolojimize sahip olurlar - varlıklar ister elde 
ister depodaki yüksek raflarda bulunsun veya barkodlar ister yırtık, 
ister kötü basılmış veya kirli olsun. 1 Boyutlu Lazer: 1 boyutlu lazer 
uygulamalarımızdaki Patentli Uyarlanır Okuma teknolojisi, sınıfındaki 
en geniş çalışma aralığını sunar - çalışanlarınız yakın bir noktadan 15 
fit/4,5 m mesafeye kadar hemen hemen her barkodu yakalayabilirler. 
2 Boyutlu Görüntüleyici: Zebra’nın PRZM özel teknolojisi ve 2 boyutlu 
görüntüleyicilerimizdeki ekstra görüş alanı, çalışanların hemen hemen 
her barkodu okumasına izin verir.

802.11n ile hızlı kablosuz bağlantı
Çalışan üretkenliğini ve iş başında memnuniyeti geliştiren masaüstü 
stili uygulama performansını sağlar.

Mağaza alanı, arka oda, depo veya yükleme alanı için sağlam ve 
hazır
Mühürleme, düşme ve yuvarlanma testi ve sağlam bir ses girişi, her 
gün beton üzerine düşme, aşırı soğuk ve sıcak, dökülmeler ve daha 
fazlasına rağmen güvenilir çalışma sunar.

Üç adet hafif model, yoğun işler için barkod okuma konusunda tüm 
gün konfor sağlar.
Veri yakalamayı farklı çalışan tipleri için mümkün kılan üç farklı tuş 
takımına sahip, karışık kullanılabilen düz tutuş, tabanca stili veya döner 
başlık form faktörleri.

Herhangi bir MC3000 Serisi modelden uygun masraflı yükseltme
Aksesuar uyumluluğu, en son mobil teknolojiye yükseltme yapmanıza 
ve mevcut teknolojik yatırımları elde tutmanıza izin verir.
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Fiziksel Özellikler

Boyutlar Düz: 
7,49 inç U x 3,22 inç G x 1,78 inç D 190,4 mm U x 81,9 
mm G x 45,2 mm D Tutma yerinde: 2,40 inç G x 1,35 
inç B
60,9 mm G x 34,2 mm D
Döner başlık: 
8,37 inç U x 3,22 inç G x 1,57 inç D 212,6 mm U x 81,9 
mm G x 40 mm D Tutma yerinde: 2,40 inç G x 1,35 
inç B
60,9 mm G x 34,2 mm D
Tabanca: 
7,59 inç U x 3,18 inç G x 6,5 inç D 192,7 mm U x 80,8 
mm G x 166 mm D

Ağırlık (kayış, özel 
kalem ve pil)

Düz: 
12,88 oz./365 g
Döner başlık: 
13,13 oz./372 g (standart pil ile)
Tabanca: 
18 oz./509 g (Ekstra güçlü pil)

Ekran 3 inç renkli (TFT) (320 x 320) ekran

Dokunmatik Panel Kimyasal olarak düzleştirilmiş cam, pasif dokunuş

Arka ışık LED Arka Işık

Tuş Takımı Seçenekleri 28 tuşlu Numerik, 38 tuşlu Değiştirilmiş Alfa, 48 tuşlu 
Alfa Numerik

Genişleme Yuvası Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD yuvası; (32 
GB'a kadar microSDHC destekli)

Bildirimler LED’ler, ses

Ses Hoparlör, mikrofon ve kulaklık (2,5 mm girişli)

Performans Özellikleri

CPU Çift çekirdekli 800 MHz OMAP4 İşlemci (Standart) ya 
da Çift çekirdekli 1 GHz OMAP4 işlemci (Premium)

İşletim Sistemi Windows Embedded Compact 7.0 (Standart veya 
Premium) ya da Android 4.1 (Premium)

Bellek 512 MB RAM/2 GB Flaş (Standart) 1 GB RAM/4 GB Flaş 
(Premium)

Güç PowerPrecision Li-İyon piller
İki opsiyon: Yüksek Kapasiteli 4800 mAh veya Stan-
dart Kapasiteli 2740 mAh (tabanca form faktöründe 
mevcut değildir)

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı -4°F ile 122°F/-20°C ile 50°C arası

Depolama Sıcaklığı -40°F ile 158°F/-40°C ile 70°C arası

Pil Şarj Etme Sıcaklığı 32°F ile 104°F/0°C ile 40°C arası

Nem %10 ile %95 arası yoğuşmasız

Muhafaza IEC başına IP54 spesifikasyonu

Düşme Özellikleri Bütün çalışma sıcaklık aralığında 4 fit/1,2 metreden 
defalarca beton zemine düşme; 73°F/23°C ortam 
sıcaklığında 5 fit/1,5 m’den defalarca beton zemine 
düşme; MIL-STD 810G gereksinimlerini karşılama 
ve aşma

Yuvarlanma Dayanıklı-
lık Özelliği

IEC IEC 68-2-32 yuvarlanma şartnamesi uyarınca 
oda sıcaklığında 500 kez 1,64 fit/0,5 m yuvarlanma 
(1,000 düşme)

ESD EN61000-4-2; ± 20kV hava deşarjı, ± 10kV doğrudan 
deşarj, ± 10kV dolaylı deşarj

Teknik Özellikler
Veri Okutma

Barkod okutma 1 Boyutlu Lazer(1): SE965 Uyarlanır Okumalı Standart 
Aralık (tüm modeller)
1/2 Boyutlu Görüntüleyici: SE4750-SR, 4750-MR 
(yalnızca İsabetli Nişancı ve Tabanca modelleri)

İnteraktif Sensör Teknolojisi (IST)

Hareket Sensörü CE7.0/Premium model: dinamik ekran yönü, güç 
yönetimi ve serbest düşmeleri algılama için hareket 
algılayıcı uygulamaları mümkün kılan 3 eksenli hız 
ölçer;
Android: ekranın dönüşünü saptayan 3 eksenli 
hızölçer

Uygulamalar

Dahil Olan Uygula-
malar

Asset Tracker Lite

Kablosuz WAN Ses ve Veri İletişimi

Radyo IEEE® 802.11a/b/g/n

Güvenlik Güvenlik Modları: 
Legacy(3), WPA veya WPA2 (Kişisel veya Kurumsal); 
802.1X
Şifreleme: 
WEP40/WAP104, TKIP ve AES
Doğrulama: 
TLS; TTLS (CHAP(3), MSCHAP, MSCHAPv2, PAP veya 
MD5(3)); PEAP (TLS(3), MSCHAPv2, GTC); LEAP; FAST 
(TLS(3), MSCHAPv2, GTC)
Diğer: 
Wi-Fi CCXv4 sertifikalı; IPv6 destekli; FIPS 140-2 
sertifikalı (Android), Q4-2014 (WinCE)

Anten Dahili anten ve çeşitlilik

Veri Hızı 802.11a/g: 54 Mbps’ye dek; 802.11b: 11 Mbps’ye dek; 
802.11n: 65 Mbps’ye dek (72 Mbps w/SGI)

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 Veri ve Ses İletişimi

Bluetooth Gelişmiş Veri Hızlı (Enhanced Data Rate - EDR) Sınıf II, 
v2.1; entegre anten

Ses ve Ses Dosyası

Bas-Konuş (istemci dahil); yüksek kaliteli hoparlör; kablosuz (Bluetooth) ve kablolu 
kulaklık desteği; Bas-Konuş kulaklık ve hoparlör modunu destekler.

Ağ İletişimleri

I/O USB 1.1 Tam Hızlı Sunucu/İstemci veya RS232

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde, MC3200, sevkiyat 
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantili-
dir. Garanti beyanının tamamı için şu adrese gidin:
www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

Dipnotlar

[1] Tipik yapay iç mekan ve doğal dış mekan (doğrudan güneş ışığı) aydınlatma 
koşullarına toleranslıdır. Floresan, Parlak, Cıva Buharı, Sodyum Buharı, LED2, 450 
Fit Mum (4.844 Lüks) Güneş ışığı: 10000 Fit Mum (107.640 Lüks)
[2] Yüksek AC dalgalanma içerikli LED aydınlatma okuma performansını etkile-
yebilir
[3] Yalnızca WinCE işletim sistemli tip için geçerlidir
[4] İşletim sistemi değiştirme, yalnızca Premium CE ve Android Konfgürasyonları’n-
da desteklenir. Cihazlar, işletim sistemini gerçekleştirmek için bir servis deposuna 
gönderilmelidir

Hükümet (Federal, 
Eyalet ve Yerel yet-
kililer)
• Depo yönetimi
• Varlık yönetimi ve 

takibi
• Sesli uygulamalar
• Denetim/bakım

Üretim
• Stok yönetimi
• Tedarik hattı ikmali
• Güvenlik testi
• Parça takibi

Depolama/Dağıtım
• Depo yönetimi
• Toplama ve saklama
• İade işlemleri
• Sesli uygulamalar
• EDI (Elektronik Veri 

Alışverişi) işlemleri
• Açık depo yönetimi

Perakende
• Arka oda/depo 

yönetimi
• Fiyat kontrolü/günce-

llemeler
• Mağaza alımı
• Toplama ve saklama
• Stok yönetimi
• Mağaza içi iletişim
• Sesli uygulamalar

Pazarlar ve Uygu-
lamalar
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