FICHA TÉCNICA
SYMBOL MC18 PERSONAL SHOPPER

Symbol MC18 Personal Shopper
CONHEÇA UMA NOVA FORMA DE FAZER COMPRAS
INOVE A EXPERIÊNCIA DE FAZER COMPRAS PARA SEUS CLIENTES COM O PERSONAL SHOPPER MAIS AVANÇADO DO MERCADO.
Quando você disponibiliza a moderna tecnologia do Symbol MC18 a seus clientes, você oferece acesso imediato às informações e à conveniência
necessárias para elevar o nível de sua experiência ao fazer compras. Combinado com os aplicativos de nossos parceiros, o MC18 permite que os clientes
procurem por itens enquanto compram, garantindo um check-out mais rápido. Você recebe informações em tempo real sobre o que seus clientes estão
comprando, o que o permite enviar cupons de desconto e sugestões relevantes ao MC18 no mesmo momento. O resultado? Os clientes passam menos
tempo na loja, economizam mais e compram mais, garantindo assim maior satisfação a eles, maiores cestas de compras e maiores vendas. Além do mais,
os funcionários de sua loja podem usar o mesmo dispositivo para realizar auditoria e verificação de preços e gerenciamento de inventário, garantindo uma
maior produtividade e eficiência a sua equipe. Nosso dispositivo é o primeiro do setor a trazer algumas das maiores novidades do mercado: ele é o primeiro
personal shopper disponível para Android e Windows; faz leitura de códigos de barras 1D e 2D em etiquetas de papel e em visores; possui tela estilo
smartphone ampla e sensível ao toque; traz um novo suporte, que ocupa pouco espaço e facilita a integração entre os espaços disponíveis existentes e uma
nova bateria de longa duração e inteligente, o que garante mais tempo de serviço por dispositivo e, portanto menos itens a comprar. Assim, ele reduz os
custos de capital e aumenta o retorno sobre investimento desta solução. MC18 — o jeito mais fácil de oferecer algo especial a cada cliente.
Sua escolha do Android ou Windows

Escolha entre as versões mais recentes dos sistemas
operacionais móveis mais populares: Android* Lollipop
ou Windows Embedded Compact 7. Seus dispositivos
MC18 com Windows podem ser facilmente atualizados
para Android.		

Com a nova tela ampla sensível ao toque,
os clientes desfrutarão de uma verdadeira
experiência estilo smartphone

Oferece a mesma navegação por toque encontrada nos
smartphones do momento, incluindo zoom.

Primeira captura instantânea de
praticamente qualquer código de barras

O mecanismo de captura de imagens avançado da
Zebra Technologies permite a captura de qualquer
código de barras 1D ou 2D em frações de segundo,
seja impresso no papel ou exibido no monitor de um
celular, até mesmo se estiver danificado, arranhado
ou mal impresso. E com a leitura omnidirecional, você
não precisará alinhar o código de barras e o leitor,
proporcionando a verdadeira simplicidade de apontar e
clicar para clientes e vendedores.

PowerPrecision+ bateria — oferecido
apenas pela Zebra Technologies

Uma nova bateria com maior capacidade e
carregamento mais rápido: apenas 15 minutos
de carga fornece energia suficiente para
45 minutos de uso. Durabilidade e informação de
status de carregamento avançados melhoram o
gerenciamento do dispositivo e garantem que os
suportes estejam sempre com os dispositivos pronto
para uso.

Suporte flexível 3 em 1 que ocupa pouco
espaço

Os requisitos de suporte de carga variam para cada
setor da loja, e é por isso que o suporte do MC18
pode ser configurado de três formas diferentes: uma
configuração de alta densidade que exibe a bela tela do
novo MC18, um suporte incrível de alta densidade para
economizar espaço e uma configuração de montagem
sobre mesa conveniente e fácil de instalar.

A capacidade de atender aos aplicativos
mais exigentes				
O processador dual core de 1 GHz e sua escolha de 2 ou
4 GB de memória Flash oferecem a potência necessária
para executar os aplicativos complexos de multimídia
que seus compradores desejam usar.

Robusto e pronto para uso contínuo nos
corredores e no apoio das lojas

Com testes de queda e colisão, mais uma tela Corning®
Gorilla® Glass 3 e janela de saída do leitor, você conta
com confiabilidade de operação mesmo quando ocorrem
acidentes inevitáveis.

Você pode personalizar e utilizar o seu
logotipo

Faça nossa tecnologia avançada de compras parte
de sua marca, com placas personalizáveis que podem
ser impressas com seu logotipo, no lado esquerdo ou
direito do dispositivo.

Conectividade sem fio rápida com 802.11n
Oferece o desempenho que seus clientes esperam.

REDEFINA O AUTOATENDIMENTO DE SUA LOJA COM O MC18.
PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.ZEBRA.COM/MC18 OU NOSSO
DIRETÓRIO GLOBAL DE CONTATOS EM WWW.ZEBRA.COM/CONTACT
* Apenas dispositivos de 1GB/4GB podem ser atualizados para Lollipop.
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Gráfico de especificações do MC18
O LUGAR DO MC18 É...

AMBIENTE DO USUÁRIO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

...nas mãos de seus clientes

Dimensões

2,95 pol. A x 8,58 pol. C x 3,09 pol. P
7,50 cm A x 21,80 cm C x 7,86 cm P

Temperatura
operacional

De 32°F a 104°F/ de 0°C a 40°C

Peso

300 g (10,6 oz.) (com bateria)

De 4ºF a 140ºF/ de -20°C a 60°C

Visor

LCD colorido; resolução de 480x800 WVGA de
4,0 polegadas; com tela Tianma, 24 bits/pixel
RGB; luz de fundo LED; tela capacitiva sensível
ao toque; Corning Gorilla Glass 3

Temperatura de
armazenamento
Umidade

40°C (RH 10% - 95%) sem condensação

Especificação de
queda

Resiste a várias quedas de 1,2 m em telha de vinil
sobre concreto

• Listas de Pedidos

Especificação de
colisões

1.000 0,5 m Colisões em temperatura ambiente

• Verificações de preço

Teclado
Fonte de Alimentação

1 Botão Leitura exclusivo
PowerPrecision+ bateria recarregável de íon
de lítio de 2725 mAh

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Processador

TI OMAP4430, Dual Core , 800MHz1

Sistema operacional

Android 5.1 Lollipop
Windows Embedded Compact 7
(Microsoft Internet Explorer Embedded 7)

Memória

Configurações do Android:
1 GB de RAM/4 GB de Flash
Configurações do Windows Embedded Compact 7:
Sua escolha entre 512 MB de RAM/2 GB de Flash
ou 1 GB de RAM/4 GB de Flash

Interface/
Comunicações

Cliente USB 2.0 para Microsoft ActiveSync para
serviço e manutenção

Fonte de Luz

Iluminação com LED na cor vermelha com
padrão de mira de ponto LED

Taxa de Leitura

Taxa de imagem: 30 quadros por segundo,
1280p x 800p

Imunidade à Luz
Ambiente

Tolerante às condições normais de iluminação
artificial interna e natural externa (luz solar
direta). Fluorescente, Incandescente, Vapor de
Mercúrio, Vapor de Sódio,
LED: Velas de 137,16 m (450 pés) (4, 844 Lux);
Luz solar: Velas de 2.438,44 m (8.000 pés)
(86, 111 Lux)

802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r (802.11 k/r – Android only)

WPAN

Bluetooth Classe 1.5 2.1+EDR
Bluetooth 4.0 com tecnologia Bluetooth SMART

SEGURANÇA SEM FIO
Segurança
e Encriptação

WEP (40 ou 104 bit);
WPA/WPA2 Pessoal (TKIP, e AES); WPA/WPA2
Empresarial (TKIP, e AES) - EAP-TTLS (PAP,
MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, EAP-FAST
(MSCHAPv2 e EAP-GTC) e LEAP

• Descontos e ofertas especiais
em itens verificados e
complementares
• Informações sobre o produto
• Disponibilidade dos produtos

REGULAMENTAÇÕES
Segurança elétrica

Certificado para UL/cUL 60950-1, EN/IEC
60950-1 ; IEC 62471:2006/EN62471:2008
(Relatório de segurança LED)

...nas mãos de seus associados

EMI/RFI

América do Norte: FCC Parte 15, Subparte B
Classe B
Canadá: ICES-003 Classe B
EU: EN55022 Classe B, EN 301 489-1, EN 301
489-17, EN61000-4-3/-3-2/-3-3, EN 55024

• Verificações de preço

Ambiente

Conformidade com a ROHS — 2011/65/EEC,
WEEE – 2002/96/EC

Acesse www.zebra.com/mc18 para obter informações completas sobre
a regulamentação. Para países fora dos EUA, Canadá, área econômica
europeia e Austrália, consulte seu representante Zebra local.

SOLUÇÕES MOBILITY DNA ADICIONAIS
As soluções Mobility DNA te ajudam a obter mais valor de nossos
computadores portáteis ao adicionar funcionalidade e simplificar
a implantação e gestão dos seus dispositivos móveis. Para mais
informações sobre esses recursos únicos da Zebra,
visite www.zebra.com/mobilitydna

REDE SEM FIO
WLAN

• Registro de saída automático

AppGallery

EMDK

Enterprise Browser

All-touch Terminal
Emulation7

StageNow

SwipeAssist

• Gerenciamento de inventário
• Pesquisas no estoque
• Seleção de produtos
• Descarte
• Eliminação de filas
• Reabastecimento de
prateleiras
• Descontos/Acréscimos
• Preenchimento on-line de
pedidos

Os recursos Mobility DNA disponíveis podem variar
de acordo com o modelo.
A Série MC18 é garantida contra defeitos de fabricação e de material pelo
período de 12 meses a partir da data da remessa, desde que o produto não
seja modificado e opere em condições normais e apropriadas.

SERVIÇOS RECOMENDADOS
Obtenha os melhores benefícios de seu investimento no MC18 com os
serviços de suporte da Zebra. Aproveite o acesso fácil, os reparos rápidos e
o suporte de especialistas com o Zebra OneCare Select e o Zebra OneCare
Essential.
Ready for
Retail Integration
Framework

1 A velocidade máxima do relógio do processador com o sistema operacional
Android é de 1GHz
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