
HD4000 Kurumsal Kafaya Monte Ekran
Eller serbest olarak doğrudan kullanılan iş akışları ile verimliliği ve hatasızlığı artırın 

Türünün ilk örneği olan sağlam HD4000 Kurumsal Kafaya Monte Ekran sayesinde, personelinizin gerçek 
zamanlı görüş alanı üzerine en somut bağlam bilgilerini ekleyerek görev verimliliğini ve hatasızlığını artırın. 
Şimdi eller ve gözler, aynı verileri elde etmek için mobil bilgisayardaki bir uygulamaya bakmak yerine, 
görevlere odaklanmak için her zaman serbesttir. Depo personelinin her gün kaç adet ilave %100 hatasız 
sipariş toplayabileceğini düşünün. Her gün ekipman teknisyenlerinin kaç ilave onarım yapabileceğini hayal 
edin. Ve montaj personelinin ürünlerinizi ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde üretebileceğini, üretim bandını 
veya personel sayısını artırmadan üretimi artırabileceğini hayal edin. Eller serbest yönetilen iş akışlarının 
gücünü siz hayal ettiniz, HD4000 ile gerçek oldu.

HD4000 kurumsal sınıf bir mobil cihaz aksesuarında aradığınız tüm özelliklere sahip. Her gün gün boyunca 
düşmelere, çarpmalara ve dökülmelere rağmen yıllarca dayanacak şekilde üretilen sağlam tasarım. 
Konfor. Kolay görülen canlı ekran. Kullanımı kolaydır: ana mobil cihaza takıp çalıştırmanız yeterli. Kurulumu 
kolaydır: ilave pil ya da hazırlama gerekmez. Bir Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) ve kullanıma hazır Uygulama 
Programlama Arayüzleri (API'ler) sayesinde HD4000'i mevcut ve yeni uygulamalara kolayca entegre edin.

Teknoloji harikası, sektörün ilki HD4000 sayesinde personelinizden ve Zebra mobil bilgisayarlarınızdan 
daha fazla yararlanın: sadece Zebra'dan.

Görev verimliliğini ve 
hatasızlığını artırmak 
için doğru bilgileri doğru 
zamanda personelinize 
gösterin. Örneğin, bir 
depoda kullanıcıları 
doğru toplama 
noktalarına yönlendirebilir 
ve topladıklarını 
doğrulayabilir, hatasızlığı 
artırabilir, görevleri 
hızlandırabilir ve üretim 
artışı için gereken 
süreyi kısaltabilirsiniz. 
Adım adım talimatları 
gerçek zamanlı görsel 
dökümanlarla montaj 
personeline görüntüleyin. 
Ve onarım teknisyenlerine 
eller serbest talimatlar 
sağlayarak ekipmanların 
hizmet dışı kalma süresini 
azaltın.
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Konfor sunan mükemmel tasarım

Net görüntü kalitesi
Giyilebilir optik ekranlarda inovasyon lideri olan 
Six15 Technologies ile işbirliği içinde geliştirilen 
HD4000, sınıfının en iyisi görüntüleme teknolojisine 
sahiptir. Benzersiz renk, kontrast ve görüntü netliği 
elde edersiniz. Odak mesafesi kafaya takılan 
uygulamalar için optimize edilmiş olup göz 
yorgunluğunu en aza indirir.

Çalışanlarınıza gözlük taktıklarını unutturacak 
kadar hafiftir
HD4000 yalnızca zenginleştirilmiş gerçeklik 
işlevselliği (ekran, kamera, baş izleyici ve mikrofon) 
sunmak için gereken bileşenleri entegre eder; pil, 
işlemci veya WiFi veya hücresel radyo gerektirmez. 
 30 g ağırlığındaki HD4000, piyasadaki diğer 
kurumsal giyilebilir ekranlardan çok daha hafiftir. 
Çalışanlarınız, çok hafif olan bu gözlükleri adeta 
hissetmez ve yorulmadan gün boyu konfora sahip 
olur.

En zorlu kurumsal ortamlarınıza hazırdır

Düşmeye dayanıklı, toz ve su geçirmez
Son olarak, Zebra mobil bilgisayarınızın sağlam 
tasarımına uyan giyilebilir bir ekran. IP67 dereceli 
muhafazası sayesinde HD4000, toza karşı 
neredeyse yüzde yüz dayanıklıdır ve ıslanmaktan 
veya suya düşmekten etkilenmez. Ve 1 m düşme 
dayanıklılık özelliği sayesinde kaçınılmaz günlük 
düşmelere rağmen, güvenilir bir çalışma elde 
edersiniz. 

Neredeyse tüm çalışanlara uyan esnek tasarım
Tamamen ayarlanabilir çerçeve sol ve sağ göz 
kullanımı, geniş gözbebekleri arası mesafe 
pozisyonu dışında reçeteli gözlüklerle kullanım 
imkanı da sağlar. Ve HD4000'i saniyeler içinde sağ 
gözden sol göze geçirebilirsiniz. Sonuç? Tüm 
çalışanlarınız için gözü yormayan ve gün boyu konfor 
sağlayan görüntüleme deneyimi.

Görüş alanınızdan anında çıkarın
Ekran yöneticiyle veya iş arkadaşıyla görüşme 
sırasında bir çalışanın dikkatini dağıtıyorsa ya da 
tehlikeli bir durumda gerekli görüş açısını 
kapatıyorsa, kolayca yukarı çevirip görüş alanından 
çıkarabilirler. 

Paylaşım İçin hijyenik tasarım
HD4000 ticari, kullanıma hazır güvenlik gözlüklerine 
alet kullanmadan monte edilir. Böylece her 
personele kendi kişisel gözlüklerini vererek hijyeni 
artırır ve mikropların yayılmasını önlersiniz. 

Hızlı kurulum ve kolay uygulama 
entegrasyonu

Pil gerekmez
Gerekli gücü sağlayan uygun bir kablo ile HD4000'i 
Zebra ana mobil bilgisayarınıza bağlayın. HD4000 1 
watt'tan daha az enerji tükettiğinden, ana mobil 
cihaz bataryasını çok az etkiler. Ve ana mobil cihaz 
pilleri çalışırken değiştirilebildiğinden, mobil cihaz ve 
HD4000 personelinize gün boyu hizmet sunar. 

Maksimum işlevsellik ve minimum ağırlık sunan 
anlaşılması kolay aksesuar mimarisi
HD4000 USB 2.0 kablosu yardımıyla ana Zebra 
mobil cihazının kurumsal sınıf pil, işlemci ve WiFi ya 
da hücresel radyosunu kullanır. Maksimum pil gücü 
ve pil döngü sürelerine, maksimum işlem gücüne ve 
güvenilir ve hızlı WiFi veya hücresel bağlantılara 
sahip olursunuz; hepsi zaten sahip olduğunuz Zebra 
mobil cihazlarınızda. Sonuç? Giyilebilir ekranları 
Bilişim bölümünün zaman ve maliyetini fazla 
etkilemeden kurabilirsiniz. Değiştirilecek başka pil 
yoktur. Yönetilecek ilave pil havuzu yoktur. Ağınızda 
yapılandırıp ve onaylamanız gereken entegre 
kablosuz bir radyo yoktur. Ve işletim sistemi 
güncellemesi yoktur, sürüm kontrolü gerekmez.

Basit ve güçlü uygulama mimarisi
Android HD4000 SDK, birçok standart arayüzü 
destekleyerek, çalışanların bir sonraki adımı en iyi 
şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli bağlam 
bilgilerini sunan özelleştirilmiş uygulamalar 
geliştirmeyi kolaylaştırır. HD4000 ekranını Android 
sunum modu ile ikinci ekran olarak kullanın. Depoya 
entegrasyonu kolaylaştırmak için önde gelen Depo 
Yönetim Sistemi (WMS) uygulamalarıyla hızlı ve basit 
entegrasyon için kullanıma hazır Zebra Depo 
Şablonları sunuyoruz. Ve kullanıma hazır Uygulama 
Programlama Arabirimleri (API), herhangi bir dikey 
pazardaki uygulamalarla entegrasyonu kolaylaştırır.

Ekran Özellikleri

Ekran
Tam renkli OED  
640 x 400 piksel

Görüş Alanı
20,3° diyagonal

Eye Box
7,5 mm x 9 mm

Göz Rahatlığı
18 mm

Parlaklık
300 cd/m2

Sensör Özellikleri

Kamera
5 MP sabit odaklı

Cihaz Takipçisi
9 eksenli entegre sensör

Ses Sistemi
Entegre mikrofon

Sistem Özellikleri

Bağlantı
USB 2.0

Ana Cihaz Bağlantısı
Android (5.0 ve üzeri) ve 
Windows 10

Çerçeve
ESS Crosshair ONE 
Çerçeve (ANSI Z87.1+)

Fiziksel Özellikler

Ağırlık (kablo hariç):
<30g

Güçlü Özellikler

Muhafaza
IP67 (su geçirmez ve toz 
geçirmez)

Düşme Dayanıklılık 
Özelliği
Betona 1,5 m

Çalışma Sıcaklığı
-20° C ile 50° C arası

Zebra'nın kurumsal amaçlı üretilen, şeffaf, giyilebilir tek ekranı HD4000 
sayesinde iş akışı verimliliğini, üretkenliği ve mobil bilgisayarlarınızın değerini  

en üst düzeye çıkarın. 

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/hd4000 adresini ziyaret edin.
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