ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI
WT41N0

WT41N0
YENİ NESİL, DAYANIKLI, GİYİLEBİLİR, SES VE VERİ ÖZELLİKLİ MOBİL BİLGİSAYARLAR
Yeni nesil elleri serbest bırakan ses ve veri teknolojisiyle, depo veya dağıtım merkezinizde kolaylıkla verimliliği artırın ve hataları
ortadan kaldırın. Çok kanal desteğinin yol açtığı paket hacmindeki büyük artış ve en iyi müşteri hizmetine yönelik taleplerin yanı
sıra, takip edilebilme özelliğine ilişkin artan yönetmeliklerle birlikte, deponuz veya dağıtım merkeziniz içerisinde daha fazla ürün
bulundurmanız ve bu ürünler hakkında hiç olmadığı kadar çok bilgi toplamanız gerekmektedir. Personelinizin kollarında WT41N0
giyilebilir mobil bilgisayarla, bunu yapabilirsiniz. Şimdi artık personel, ellerini ve gözlerini çalıştıkları malzemenin üzerinde tutabilir
ve kağıt işleriyle ya da el tipi mobil cihazlarla vakit kaybedilmez. Buna parmağa takılan bir yüzük tipi barkod okuyucuyu da
eklediğinizde, personel kolaylıkla 1 ve 2 boyutlu barkodları okutabilir, tam bir takip edilebilme özelliği için söz konusu ürünün izlediği
yolu belgelendirebilir ve doğru ürünlerin doğru siparişlerde yer almasını, doğru zamanda doğru müşterilere gönderilmesini sağlar.
Sonuç mu? Müşteri memnuniyeti ve sadakati artar. Aynı personelle daha fazla verim, personelin daha iyi değerlendirilmesini sağlar.
Ürün hareketi hakkında daha fazla bilginin daha az zamanda toplanması da takip edilebilme özelliğine ilişkin yönetmeliklerle uyum
maliyetlerini düşürür.

Doğru Aksesuarlar
Bu elleri serbest bırakan çözümün işlevlerini
aksesuar ailemizle zenginleştirin. RS507
ve RS419 yüzük barkod okuyucularımız,
personelinize en okutma yoğunluklu
uygulamalarda verimliliği artıran eller serbest
okutma olanağı sunar. Dayanıklı ama son
derece ekonomik kablolu kulaklığımız, en
gürültülü ve en zorlu ortamlarda kristal
berraklığında ses kalitesi sağlar.

Çetin Ortamlar İçin Hazır
Üstün Uygulama Performansı
WT41N0, çift çekirdekli işlemci ve iki
işlemciden birden faydalanan bir işletim
sistemiyle — Microsoft'un en yeni mobil işletim
sistemi Windows Embedded Compact 7 —
sınıfındaki en güçlü cihazdır. Bu giyilebilir
mobil cihaz, 2 GB Flaş bellek ve 802.11a/b/g/n
kablosuz LAN desteğiyle birleştiğinde, yıldırım
hızında sürekli uygulama performansı ve
güvenilirlik sunmak için gereken işlem gücünü
ve ağ verimini sağlar.

Güçlü Ses İşlevi
Dahili mikrofon, kulaklıksız olarak bas-konuş
(PTT) aramalara ve sesli uygulamalara olanak
verdiğinden, maliyetleri azaltmaya yardımcı
olur. Aynı anda birden çok ses kaynağı
destekleme özelliği, işlevselliği önemli oranda
geliştirir.

Personel WT41N0'ı düşürebilir, çarpabilir, hatta
üzerine sıvı dökebilir ve yine de güvenilir bir
şekilde çalışmaya devam edeceğinden emin
olabilir. Ayrıca geliştirilmiş dokunmatik ekran
sertleştirilerek, çizilmelere karşı neredeyse
yüzde yüz dayanıklı hale getirilmiştir.
Paslanmaz çelik konnektörler de, arka
panelde geliştirilmiş bir kaplamayla birleşerek
çürümeyi ortadan kaldırır ve aksesuar bağlantı
noktalarında dayanıklılığı artırır.

Özellikler
Ergonomik, Elleri Serbest Bırakan
Giyilebilir Tasarım
Ödüllü ergonomik tasarım kullanıcı konforu ve
verimliliğini artırır

802.11a/b/g/n WLAN
Hızlı entegrasyon için kolaylıkla mevcut
WLAN'a bağlanır; 802.11n ile Zebra'nın gelişmiş
WLAN özelliklerini desteklemesi kablosuz ağ
bant genişliğini, performans ve güvenilirliği
önemli oranda artırırken, güç tüketimini azaltır
ve ses performansını geliştirir

Yalnızca Metin, Yalnızca Ses İle Metin-Ses
Kombinasyonu Uygulamaları Destekler
Farklı türde uygulamalar için birden çok
donanım sistemi satın alma ve desteklemeye
bağlı maliyetleri ve zahmeti ortadan kaldırır

Bluetooth Düşük Enerji Desteği
Personel verimliliği ve varlık izlenebilirliğini
iyileştirmek için, WT41N0 ve Zebra'nın
Bluetooth Düşük Enerji (BLE) / Wi-Fi hibrid
teknolojisini kullanan MPact konumlandırma ve
analiz platformunu kullanarak konumlandırma
hassasiyetini arttırın

Arkadan Aydınlatmalı 2.8 inçlik Renkli
QVGA Ekran
Hemen her aydınlatma koşulunda kusursuz
bir bakışta okunabilirlik özelliği; opsiyonel
sertleştirilmiş dokunmatik ekran, ekranın
ömrünü uzatır ve kolay veri girişi sağlar

Güvenli WLAN İletişimi
En yeni güvenlik protokolleri için güçlü destek,
verilerinizi korur

WT4000 Aksesuarları İle Geriye Dönük
Uyumluluk
WT4000 için tasarlanmış takılabilir ve
giyilebilir barkod okuyucular, dayanıklı
kulaklıklar, cradle'lar ve kablolar için destek,
en yeni giyilebilir teknolojiye ekonomik olarak
yükseltme yapmanıza olanak verir

Bas-Konuş (PTT) Desteği
Bas-Konuş özelliğini desteklediğinden,
kullanıcıların tek bir düğmeye basarak
istedikleri kişiye ulaşmalarını ve ulaşılmalarını
mümkün kılmak suretiyle, işbirliğini ve
duyarlılığı artırır

SINIFININ EN IYISI ELLERI SERBEST BIRAKAN BILIŞIM DESTEĞIYLE,
PERSONELINIZIN VERIMLILIĞINI VE HATASIZLIĞINI ARTTIRIN.
WT41N0 hakkında daha fazla bilgi için www.zebra.com/wt41n0 adresinde bizi ziyaret
edin ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın
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WT41N0 Teknik Özellikleri
KULLANICI ORTAMI (devam)

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

Düşme Dayanıklılık
Özelliği

Çalışma sıcaklık aralığında 1.2 metreden defalarca
beton zemine düşme

Ekstra Güçlü Pilli Terminal: 369.8 g (238.1 g + 131.7 g)
Tutucu: 70.9 g (kayışlar ve yastık dahil)

Yuvarlanma
Dayanıklılık
Özelliği

Oda sıcaklığında 500 kez bir buçuk metre yuvarlanma
(1,000 düşme)

Klavye Opsiyonları

alfa girişi için 23 tuşlu alfanümerik: eski renk kodlu
alfa girişi

Muhafaza

IP54

Ekran Türü

Arkadan aydınlatmalı renkli TFT, dokunmatik ekran
bulunur

Elektrostatik
Deşarj (ESD)

EN61000-4-2 15kV Havadan, 8kV temas, 8kV dolaylı

Ekran Çözünürlüğü

Yatay modda QVGA (320 x 240)

Boyutlar

142 mm U x 93 mm G x 26 mm D

Ağırlık

Standart Pilli Terminal: 320.3 g (238.1 g + 82.2 g)

Güç

PowerPrecision Li-İyon Piller
İki opsiyon: Yüksek Kapasiteli 4800 mAh ya
da Standart Kapasiteli 2400 mAh

PERFORMANS ÖZELLIKLERI

AKSESUARLAR VE ÇEVRE BIRIMLERI
Cradle'lar

Yedek pil bölmesiyle tek yuvalı USB şarj cradle'ı; dört
yuvalı Ethernet şarj cradle'ı

Yazıcılar

Geniş bir onaylı yazıcı yelpazesini destekler

Şarj Cihazı

Dört yuvalı pil şarj cihazı

İşlemci

1GHz'de Çift Çekirdekli OMAP 4

Montaj Aparatları

Bileğe takılan ve bele takılan aksesuarlar mevcuttur

İşletim Sistemi

Microsoft Windows Embedded

Diğer Aksesuarlar

RS507/RS419/RS409/RS309 giyilebilir/takılabilir
barkod okuyucular; RCH51 dayanıklı kulaklık;
kulaklık adaptörleri; çalışma sıcaklık aralığını arttıran
dondurucu torbaları

Compact CE 7.0
Bellek

1 GB RAM; 2 GB Flaş

Uygulama
Geliştirme

Microsoft IDE'ler ve Zebra SDK'lar

Veri Toplama
Seçenekleri

Takılabilir yüzük barkod okuyucular RS507, RS419,
RS409 ve RS309 opsiyonel aksesuarlardır

İletişim

USB (Sunucu ve İstemci)

YASAL
Elektrik Güvenliği

UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950/IEC
60950-1 onaylıdır ve bütün ulusal farklılıklara uygundur

EMC

FCC Bölüm 15 Alt-bölüm B, ICES-003 Sınıf B,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 22 Sınıf B,
CISPR 24, EN 301 489-1, EN 301 489-17

RF

FCC Bölümleri 15.247, 15.407, 15.205, 15.207, 15.209,
15.203, EN 300 328, EN301 893, RSS-100, RSS-210,
ARIB STD-66 & 33, ARIB STD-T71, AS/NZS 4268

KABLOSUZ VERI İLETIŞIMI
WLAN

IEEE 802.11a/b/g/n

Çıkış Gücü

ABD ve uluslararası 100 mW

Veri Hızı

802.11a: 54 Mbps'e kadar

SES

802.11b: 11 Mbps'e kadar
802.11g: 54 Mbps'e kadar

Ses

Hoparlör veya kulaklık üzerinden ses için AC97 Uyumlu
Codec; mikrofon; eşzamanlı ses

802.11n: 72.2 Mbps'e kadar

Bas-Konuş

Bas-Konuş (istemci dahil); kablolu kulaklık desteği;
Bas-Konuş kulaklık ve hoparlör modunu destekler

Anten

Çeşitlilik Özellikli Dahili Anten

Frekans Aralığı

Ülkeye bağlı — tipik olarak:
802.11b/g: 2.4 ile 2.5 GHz arası
802.11a: 5.0 GHz
802.11n: 2.5 ve 5.0 GHz

WPAN

Bluetooth 2.1 + EDR, Bluetooth Düşük Enerji

KULLANICI ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı

-20°C ile 50°C arası
-30°C* ile 50°C arası

Depolama Sıcaklığı

-40°C ile 70°C arası

Nem

%5 ile %95 arası, yoğuşmasız

Konuşma Odaklı
Toplama

TekSpeech Pro Onaylı; 3. şahıs VDP
istemcileriyle uyumlu

ÜRÜN GARANTİSİ
WT41N0, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme
kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web
sayfasını ziyaret edin: www.zebra.com/warranty.

TAVSIYE EDILEN HIZMETLER
Essential, Select ve Premier seçeneklerinden oluşan Zebra OneCare Hizmet
portföyü, cihazlarınızın kullanılabilirliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarır.
Önemli özellikleri arasında 7/24 teknik destek, cihaz diyagnostiği, tam kapsamlı
hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı
İzlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen
www.zebra.com/zebraonecare adresini ziyaret edin.

* -30°C'de dondurucu çantası ile
Özellikler önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

Kuzey Amerika ve Şirket Genel
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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