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Computador móvel MC3300
Troque para Android com o computador móvel que oferece mais a você: mais modelos,
mais opções de escaneamento, um design mais robusto e acessórios mais avançados
Migre para Android™, a plataforma empresarial de mobilidade no estado da arte, com a última geração da conceituada série MC3000.
O mesmo sistema operacional comprovado que conquistou o mundo do consumidor está pronto para a empresa com suporte a segurança garantido. Execute aplicativos de emulação de terminal (TE) ou crie telas touchscreen intuitivas e simplifique a experiência do
usuário. Nossa poderosa caixa de ferramentas Mobility DNA™ simplifica a implantação e o desenvolvimento de aplicativos. Os novos
recursos do MC3300 também permitem que você otimize os processos e melhore a produtividade. Este dispositivo, o melhor de sua
classe, tem um design ergonômico leve, uma tela touchscreen grande, várias opções de teclado, desempenho de escaneamento inigualável e muito mais. Disponível em vários modelos, o MC3300 oferece versatilidade e flexibilidade inigualáveis.
Compatibilidade de fábrica com aplicativos de TE
Execute seus aplicativos de TE existentes assim que saírem da embalagem, sem necessidade de modificação na área administrativa
nem de treinamento dos usuários. O All Touch Terminal Emulation
(ATTE) da Wavelink, um dos aplicativos de TE mais populares, vêm
instalado de fábrica em todos os modelos. É pré-licenciado no modelo de pistola e pronto para usar sem nenhum custo. Esta solução
flexível, com todos os recursos, permite fazer a migração em seu
próprio ritmo para minimizar as curvas de aprendizagem e maximizar a velocidade da adoção. Você pode simplesmente migrar todas
as suas telas verdes atuais para Android em minutos de modo que
seus funcionários possam começar a operar imediatamente. Deseja
usar outro aplicativo de TE? Sem problemas. O MC3300 suporta os
mais importantes aplicativos de TE; a escolha é sua.

Faça uma transição fácil dos seus aplicativos para Android
A combinação perfeita: tela touchscreen e teclado
Quer seu aplicativo exija entrada por toque ou teclado, nós temos
a solução. Seu aplicativo pode utilizar a tela inteira, enquanto o
teclado físico oferece aos funcionários a mesma experiência de
entrada de dados com que já estão familiarizados atualmente. Além
disso, a tela touchscreen prepara o caminho de migração para interfaces intuitivas baseadas em toque. E escolha o teclado que mais
simplifique a entrada de dados: alfanumérico, numérico e numérico
funcional.

Uma plataforma comum para o armazém e mais
Se você estiver usando os dispositivos de mão e vestíveis com
Android da Zebra® no armazém, os funcionários e a TI terão a vantagem de ter um sistema operacional e uma plataforma de solução
comuns. Os usuários terão a mesma experiência e as ferramentas
de gerenciamento serão as mesmas em todos os modelos, em todo
o armazém e ao longo de toda a cadeia de fornecimento.
Certificado para Android para segurança e desempenho garantidos
Como o MC3300 é um dispositivo certificado para Android, ele
garante a tranquilidade que vem de saber que o dispositivo está
seguro e é comprovadamente compatível com o crescente número
de aplicativos Android para o armazém e a empresa.

O MC3300 e o modo fácil de impulsionar sua empresa com computação móvel Android avançada.
Para obter mais informações, visite: www.zebra.com/mc3300 ou acesse a nossa lista global de contatos em
www.zebra.com/contact
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Desempenho e opções de escaneamento inigualáveis
O mais largo alcance garante o máximo de flexibilidade no escaneamento
Escaneamento de curto, médio e longo alcance, o MC3300 resolve
tudo. O imager SE4850 de longo alcance captura códigos de barras
tanto nas mãos quanto nas prateleiras mais altas do armazém, de
apenas 3 pol./7,62 cm a 70 pés/21,4 m de distância. E com um campo
de visão líder da indústria, capture até códigos de barras muito
grandes à curta distância. E não importa em que condições estejam
os códigos de barras, o MC3300 captura todos: arranhados, sujos,
mal impressos ou em embalagem a vácuo.
Captura superior de dados e imagens
Três opções de escaneamento de alcance padrão estão disponíveis:
o scanner 1D/2D SE4750SR, seu sucessor SE4770 e o scanner a
laser 1D SE965. Além disso, nos modelos Premium, o MC3300 vem
equipado com uma câmera traseira de 13 MP para captura de imagem
de alta resolução.

Android, pronto para a empresa
O suporte a sistema operacional com que você pode contar
Exclusivo da Zebra, o LifeGuard™ para Android garante atualizações
de segurança diretas durante 10 anos, a partir da data de liberação, e
a capacidade de upgrade para as futuras versões do Android.1
Leve a facilidade de uso para um novo patamar com os mais novos
recursos do Android
Novos recursos tornam o trabalho mais fácil. Execute dois aplicativos
lado a lado, alterne entre dois aplicativos abertos pressionando
um botão, escolha entre cinco opções de dimensionamento dos
elementos da tela e muito mais.

Adicione os poderosos recursos do Mobility DNA da Zebra
Funciona também como um walkie-talkie e um fone de PBX
Aumente a produtividade com os aplicativos de voz exclusivos
do Mobility DNA. O Workforce Connect Push-to-Talk Express2 é
pré-carregado e pré-licenciado, permitindo chamadas no estilo
de walkie-talkie assim que sai da embalagem. E com o Workforce
Connect Voice,3 seu dispositivo MC3300 pode funcionar também
como um fone de PBX, com total controle da interface, e você pode
personalizar as telas para que seus funcionários possam usar até
mesmo os recursos de telefonia mais complexos.
Controle facilmente o acesso a aplicativos e recursos
Evite que os funcionários utilizem o MC3300 para diversão com o
Enterprise Home Screen do Mobility DNA. Use esse conveniente
utilitário para limitar o dispositivo a um único aplicativo ou para
designar os aplicativos acessíveis.

Tenha o máximo de flexibilidade, força, durabilidade e conforto
Configure-o do seu jeito
Com a combinação de quatro modelos, quatro mecanismos de
escameamento, três teclados e três camadas de funcionalidade,
existe uma combinação que é ideal para seu armazém, fábrica ou
operação de varejo.
Força inigualável
Este usina de força foi criada para oferecer um desempenho
espetacular. Comparado com os dispositivos da concorrência, você
tem o triplo de potência de processamento, de 8 a 16 vezes mais RAM
e de 32 a 125 vezes mais Flash. Assim, o MC3300 tem a potência
para executar qualquer aplicativo de que seus funcionários precisem.
Robusto e pronto para a sua empresa
O MC3300 oferece uma alta especificação de queda de 5 pés/1,5
m, um painel táctil de Corning® Gorilla® Glass e uma tela maior, de 4
polegadas, com mais espaço para os funcionários visualizarem mais
informações.
As mais rápidas conexões wireless
A qualidade de seus dispositivos depende da qualidade da sua
conexão wireless. Quando você escolhe o MC3300, você tem o
que há de melhor. O MC3300 suporta 802.11ac com fast roaming,
oferecendo aos funcionários uma experiência superior de voz e
dados, ao estilo das conexões com fio.
Conforto inigualável
A equipe de design premiada da Zebra conseguiu novamente: o
MC3300 é bem equilibrado e leve, ajudando a evitar a fadiga, mesmo
nos dias de trabalho mais pesados.

Faça uma atualização econômica para a tecnologia de última
geração
Compatibilidade retroativa e futura dos acessórios
Você tem a famosa compatibilidade retroativa da Zebra. Para um
upgrade econômico, use os seus acessórios atuais do MC3200.
Ou escolha entre muitos acessórios com recursos avançados:
ShareCradles universais que podem carregar o MC3300 e as baterias
autônomas na metade do tempo, uma fixação para empilhadeira,
baterias de alta capacidade PowerPrecision+ que fornecem um
conjunto completo de medições que tornam fácil identificar, remover
e substituir as baterias que estão ficando velhas e mais.

E cubra tudo isso com o Zebra OneCare
Extraordinário serviço de "cobertura total"
Os serviços Zebra® OneCare manterão o seu MC3300 funcionando
com seu melhor desempenho por alguns centavos por dia. Escolha
o nível de serviço que atende às suas necessidades e ao seu
orçamento: o Zebra OneCare Essential ou o Zebra OneCare Premier.
Tenha uma cobertura total que inclui tudo, até desgaste normal e
danos acidentais. E como ninguém conhece nossos produtos melhor
que nós, você conta com a expertise inigualável do fabricante.
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Especificações
Características físicas
Dimensões

Peso

MC3300 de disparador reto (escaneamento em 45°
e 0°):
7,96 pol. C x 2,94 pol. L x 1,35 pol. P
202,2 mm C x 74,7 L mm x 34,5 mm P
MC3300 de torre/cabeça giratória:
8,79 pol. C x 2,94 pol. L x 1,35 pol. P
223,4 mm C x 74,7 L mm x 34,5 mm P
MC3300 de pistola:
7,96 pol. C x 2,94 pol. L x 6,45 pol. P
202,6 mm C x 74,7 L mm x 163,9 mm P
MC3300 de disparador reto (escaneamento em 0°):
13,2 oz.375 g
MC3300 de torre/cabeça giratória:
13,3 oz/377 g
MC3300 de pistola:
17,8 oz./505 g
MC3300 (escaneamento em 45°):
13,5 oz./382 g

Tela

capacitiva de 4 ,0 polegadas, WVGA, cor

Janela do imager

Corning® Gorilla® Glass

Painel touch

Painel touch de Corning® Gorilla® Glass com camada
de ar

Luz de fundo

Iluminação de fundo com LEDs

Slot de expansão

Slot para cartão MicroSD acessível ao usuário, com
SDHC de 32 GB e SDXC de até 256 GB

Conexões de rede

USB 2.0 de alta velocidade (host e cliente),
WLAN e Bluetooth

Notificação

LEDs laterais e som audível

Teclado

Numérico (29 teclas), funcional numérico (38 teclas),
alfanumérico (47 teclas)

Voz

Suporte a PTT Express4 e Pro4 (alto-falante/microfone
interno e fone wireless com Bluetooth)

Mercados e aplicações:
Especificações de
tombo

1.000 tombos de 3,3 pés/1 m

Vedação

IP54

Vibração

5 Hz a 2 KHz

Choque térmico

-40 °C a 70 °C

Descarga eletrostática
(ESD)

Ar de +/-15 kV, descarga por contato de +/-8 kV

Interactive Sensor Technology (IST)
Sensores de movimento

Acelerômetro de 3 eixos, giroscópio

Captura de dados
Escaneamento

MC3300 de disparador reto/retangular (escaneamento em 0°):
SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4770 2D, SE4850 ERI
MC3300 de torre/cabeça giratória:
SE965 1D Laser
MC3300 de pistola:
SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4770 2D, SE4850 ERI
MC3300 (escaneamento em 45°):
SE4750SR 2D, SE4770 2D

Câmera traseira

13 MP com flash (apenas modelos Premium +)
(Não disponível no MC3300 de pistola)

NFC

Disponível nos modelos Premium e Premium +

LAN wireless
Rádio

802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w

Taxas de transferência
de dados

2,4 GHz: 144 Mbps
5 GHz: 867 Mbps

Canais operacionais
(dependendo das
regulamentações)

2,4 GHz: 1 a 13
5 GHz: 36,40,44,48,52,56,60,64, 100,104, 108,112,116,
120,124,128,132,136,140,(144),149, 153,157,161,165

Segurança e criptografia

WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise

Áudio

Alto-falante e microfone

Entrada de áudio

Todos os modelos exceto pistola:
Integrado de 2,5 mm (modelos Premium e Premium +
apenas; não disponível nas configurações padrão)

Certificações

802.11n/ac, WMM-PS, WMM-AC, PMF, Voice
Enterprise, Wi-Fi Direct, WPS

Roaming rápido

PMKID/OKC/CCKM/802.11r

Botões

Duas teclas de escaneamento laterais programáveis

PAN wireless

Características de desempenho
CPU

Qualcomm® 8056 hexa-core de 64 bits e 1,8 Ghz com
otimização de energia

Sistema operacional

Android 8.1 (Oreo), AOSP e GMS - configurações
selecionadas

Memória

2 GB/16 GB padrão
4 GB/16 GB Premium
4 GB/32 GB Premium Plus

Alimentação

MC3300 de disparador reto
(escaneamento em 45° e escaneamento em 0°)/
e torre (cabeça giratória):
Li-Ion recarregável: padrão (1X) 2.740 mAh, alta
capacidade (2X) 5.200 mAh, carregamento rápido
com novos acessórios
MC3300 de pistola:
Li-Ion recarregável: alta capacidade 5.200 mAh,
suporte a carregamento rápido (novos acessórios)

Ambiente do usuário
Temperatura operacional

-4 °F a 122 °F/-20 °C a 50 °C

Temperatura de armazenamento

-40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C

Umidade

5% a 95% de umidade relativa (sem condensação)

Especificação de
queda

Múltiplas quedas de 5 pés/1,5 m em concreto em toda
a faixa de temperatura operacional

Bluetooth

V4.1, V2.1 + EDR c/ Bluetooth Low Energy (BLE)

Garantia
Sujeito aos termos da declaração de garantia de hardware da Zebra, o MC3300
tem garantia contra defeitos de mão de obra e material por um período de 1 (um)
ano a partir da data de envio. Para ler a declaração completa de garantia, visite:
www.zebra.com/warranty

Serviços recomendados
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

Notas de rodapé
1. Exige um contrato do serviço Zebra OneCare válido.
2. Compatível com a maioria dos dispositivos móveis da Zebra.
3. Compatível com os PBXs mais populares.
4. Requer a compra de uma licença separada.

Mobility DNA
O Mobility DNA está disponível apenas no Android. Os recursos podem variar de
acordo com o modelo, e um contrato de suporte pode ser necessário. Para saber
quais são as soluções suportadas, visite:
https://developer.zebra.com/mobilitydna

Varejo

• Gerenciamento da
área administrativa/
armazém
• Verificação/atualizações de preço
• Recebimento na loja
• Separação e armazenamento
• Gerenciamento de
inventário
• Comunicações dentro
da loja
• Aplicativos guiados
por voz
Armazamento/distribuição

• Gerenciamento de
armazéns
• Separação e armazenamento
• Processamento de
devoluções
• Aplicativos guiados
por voz
• Transações de EDI
• Gerenciamento de
pátio
Manufatura

• Gerenciamento de
inventário
• Reabastecimento da
linha de fornecimento
• Teste de segurança
• Rastreamento de
peças
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