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Computadores móveis  
empresariais
Mobilidade de ponta para garantir vantagens competitivas
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Organizações de todos os  
setores do mundo inteiro  
confiam nos computadores  
móveis empresariais da Zebra
Por mais de 50 anos, ocupamos a 
posição de liderança global no mercado 
de mobilidade robusta. A cada década, 

consolidamos mais nosso compromisso 

de longo prazo de oferecer a melhor 

tecnologia para empresas. É por isso 

que as organizações confiam nos 

computadores móveis empresariais  

da Zebra, incluindo muitas das empresas 

da Fortune 500 no mundo inteiro. 

Estamos na vanguarda da revolução 
do Android™, o futuro da mobilidade 
empresarial. Desde 2011, estamos 

liderando a migração do setor de 

mobilidade empresarial do Windows® 

para sistemas operacionais Android. Com 

o maior portfólio de todo o mercado, e 

também o que cresce mais rapidamente, 

temos a solução comercial Android certa 

para atender às suas especificações. 

Oferecemos recursos e vantagens  
que nenhum outro fornecedor oferece. 
Com a experiência de décadas de 

inovação, projetamos e otimizamos 

todos os computadores móveis para 

melhorar a usabilidade e resistir às 

condições adversas do mundo real. E 

os computadores móveis com Android 

da Zebra são equipados com um pacote 

exclusivo e potente de software, aplicativos 

e utilitários inteligentes: o Mobility DNA. 

 Com esses recursos expansíveis, o 

Mobility DNA melhora a produtividade, 

facilita a integração, simplifica e 

protege o gerenciamento e acelera o 

desenvolvimento de aplicativos. 

Quando o assunto é mobilidade,  
ninguém é capaz de aumentar sua 

produtividade como a Zebra.



Transporte e logística 
Ofereça serviço sem interrupções, do início ao fim

• Cross-docking e estoque

• Picking e embalagem

• Envios e recebimentos

• Armazenamento 

• Gerenciamento de inventário

• Comprovantes de entrega

• Operações aeroportuárias

• Logística reversa

Manufatura
Maximize a produtividade da produção às vendas

• Rastreabilidade

• Garantia/inspeções de qualidade

• Gerenciamento de ativos  
e instalações

• Picking/remessa de produtos

•  Comprovantes de retirada  
e entrega

• Gerenciamento de frota

• Entrega direta na loja

• Cross-docking

• Reabastecimento ao lado da linha/
Trabalho em curso

• Manutenção/serviços em campo

Saúde
Garanta maior segurança para os pacientes, 
com precisão da admissão à alta.

• Administração de medicamentos

• Transfusão de sangue

• Comunicações do setor de saúde

• Coleta de amostras

• Gerenciamento de laboratórios  
e farmácias

• Atendimento de enfermagem/
médico domiciliar

Varejo e hospitalidade
Garanta que os clientes voltem sempre em busca  
da experiência que  você oferece

• Compra online para retirada em loja

• Gerenciamento de inventário

• Ponto de vendas móvel  

• Comunicação e capacitação  
da equipe

• Venda assistida

• Quiosques interativos

Órgãos governamentais e segurança pública
Aumente a qualidade dos serviços e a segurança  
com mobilidade inteligente.

• Multas eletrônicas

• Serviço social

• Gerenciamento de identidades

• Inspeção de códigos

• Gerenciamento de remessas  
e registros

• Operações de manutenção  
e conserto

Desempenho de ponta 
em todos os ambientes
Alcance seu melhor desempenho, onde quer que esteja. 
Mobilidade real projetada especificamente para as aplicações  

e desafios do seu ambiente – seja em ambientes internos ou  

nas condições adversas do campo. Veja como a Zebra pode 

oferecer à sua empresa vantagens competitivas em seu setor. 
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Computadores móveis são um  
bom começo, mas uma solução 
empresarial completa deve atender  
às necessidades de ponta a ponta

Vá além dos computadores móveis. Considere o uso de tablets 

multitarefa, scanners de precisão e impressoras de alta constância 

com integração fácil, emparelhamento instantâneo e comunicação 

livre entre si. Assim, você pode aumentar a eficiência e o impacto  

do gerenciamento, uso e compartilhamento de dados críticos. 

Qual é o diferencial do portfólio de ponta a ponta da Zebra? Cada 

dispositivo por si só já otimiza o trabalho. Mas, quando utilizados 

juntos, seus funcionários alcançam a produtividade máxima.



Mobility DNA da Zebra
A vantagem integrada de seus computadores móveis 

Com a aceleração contínua dos avanços tecnológicos, é 

o software que seus computadores móveis empresariais 

trazem que determina se eles continuarão relevantes, ágeis 

e com alto desempenho, mantendo o alto retorno sobre o 

investimento durante todo o ciclo de vida. É por isso que todos 

os computadores móveis empresariais da Zebra vêm com uma 

vantagem integrada: o Mobility DNA da Zebra.  

Mobility
DNA

Integração
Os desenvolvedores podem criar e integrar 
aplicativos para computadores móveis em menos tempo,  
com mais facilidade e menos riscos

• Programe uma vez e execute em diversas plataformas

• Inclua recursos empresariais avançados

• Utilize as APIs e amostras de código da Zebra

Gerenciamento
Ajude a equipe de TI a reduzir a 
complexidade do gerenciamento e da 
manutenção de computadores móveis

• Gerencie de forma centralizada dispositivos  
em diversas localizações

• Solucione problemas de software e SO  
de forma mais rápida

• Avalie a utilização de computadores móveis

Segurança
Maximize a capacidade da 
equipe de TI para lidar com 
ameaças novas e emergentes

• Receba mais de 10 anos de atualizações 
robustas e oportunas

• Migre para o novo SO no seu ritmo

• Monitore o status de segurança dos 
computadores móveis em tempo real

Implantação
Prepare com rapidez e configure 
facilmente conjuntos pequenos ou 
grandes de computadores móveis

• Faça a configuração praticamente sem  
curva de aprendizagem

• Automatize a preparação com escaneamento  
ou toque NFC

• Crie pacotes com todas as configurações  
e prepare de maneira remota

Otimização
Permita que os funcionários 
realizem mais tarefas, 
melhorando o desempenho 
e a experiência do usuário de 
seus computadores móveis

• Garanta uma conectividade  
confiável e consistente 

• Localize dispositivos perdidos mesmo  
se estiverem desligados

• Unifique equipes, comunicação 
e fluxos de trabalho

Integração

SegurançaOtimização

Gerenciamento Implantação
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Computador móvel MC9300
O computador móvel ultrarrobusto de última geração com Android

A mais recente evolução do computador móvel empresarial Android mais vendido  
e mais confiável do mundo.

Recursos
• Várias opções de modelos: não inflamável, para 

freezer, DPM (marcação direta de peças)

• Teclado iluminado com sete opções de teclados 
ultrarrobustos que podem ser trocados em campo

• Migração fácil para o Android com  
o All-Touch Terminal Emulation 

• Câmera colorida frontal e traseira

• Até 10 anos de segurança e suporte do sistema 
operacional com o LifeGuard™ para Android 

Diferenciais do portfólio
• Ajuda seus funcionários a serem 10%  

mais produtivos*

• Computador móvel mais robusto do portfólio

• Maior tela touchscreen com teclado físico do 
portfólio de computadores móveis de mão 

• Mais leve e com centro de gravidade melhorado em 
comparação com o anterior MC9200

*Melhorias de desempenho dos dispositivos da Zebra medidas 
por um laboratório de testes terceirizado e comparadas com 
dispositivos da concorrência.

Computador móvel MC3300x
Computação móvel Android fácil e avançada

A reconhecida e amplamente usada família de produtos MC3000 oferece versatilidade  
e flexibilidade inigualáveis.

Recursos
• Quatro formatos: maciço com disparador reto;  

maciço com scanner com ângulo de leitura de 
45 graus; maciço com scanner tipo torre/com cabeça 
giratória; com empunhadura tipo pistola

• Três opções de teclado 

• Leitura de códigos de barras industrial avançada,  
de 3 polegadas a 70 pés 

• Migração fácil para o Android com  
o All-Touch Terminal Emulation

Diferenciais do portfólio
• Capacidade de bateria 35% maior que  

o MC3300 anterior

• Maior proteção contra água e poeira e maior 
resistência a impactos que o MC3300 anterior

• Configuração mais simples que  
a do MC3300 anterior

Computadores de mão
Versatilidade e velocidade  
trabalhando juntas

Os dispositivos multitarefas são inteligentes  
e agilizam o trabalho. E a interface familiar faz  

com que o usuário entenda imediatamente como 

usar. Mas ao contrário de outros dispositivos de 

consumo, eles não vão deixar você na mão.  

Eles foram projetados para o trabalho –  

são resistentes e ultrasseguros.

Computadores móveis MC2200/2700
Mobilidade acessível “sem sacrifícios” para empresas de pequeno e médio porte

Mobilidade econômica e versátil para todos os funcionários, em todos os lugares.

Recursos
• Redes Wi-Fi e celular para conectar todos os 

funcionários, em todos os lugares

• Dois dispositivos em um: maciço e pistola 

• Resistente à água, à prova de poeira, queda em 
concreto, neve, chuva, calor e frio congelante  
 

Diferenciais do portfólio
• Modelo de entrada econômico para  

mobilidade empresarial

• Opções de Wi-Fi e Wi-Fi/celular

• Licença do Mobility DNA Enterprise disponível



zebra technologies    7   

Computadores móveis TC21/TC26
Os melhores recursos, robustez e acessórios de nível empresarial

Com várias configurações e opções de preços, você só paga pelos recursos de que precisa.

Recursos
• Tela touchscreen HD de 5 pol.

• Câmera traseira de 13 MP e câmera frontal de 5 MP

• Soluções integradas do Mobility DNA Professional

Diferenciais do portfólio
• Durável, leve, com o tamanho certo e design compacto

• O primeiro dispositivo da categoria com Android 10

• Opção de licença empresarial do Mobility DNA

Computador móvel TC21-HC/TC26-HC
Aumente a qualidade dos cuidados médicos com o computador móvel  
econômico e de ponta para o setor de saúde

Esses dispositivos pequenos e portáteis contam com muitos recursos, oferecendo o que há de mais 
avançado em tecnologia móvel projetada especialmente para o setor de saúde.

Recursos
• Botão de alerta de emergência dedicado

• Bateria substituível pelo usuário

• Leitura de códigos de barras 
 
 

Diferenciais do portfólio
• Funcionalidade dinâmica de voz com PTT opcional  

em ambientes internos e externos e recursos de PBX

• Ferramentas de valor agregado gratuitas  
do Mobility DNA Professional

• Rede Wi-Fi/celular para funcionários em campo  
e grandes áreas, apenas Wi-Fi para dentro de 
ambientes hospitalares

Computadores móveis TC52x/TC57x Series
Cheios de novos recursos inovadores

Com mais recursos avançados exclusivos da Zebra e compatibilidade com todas as últimas inovações 
em dispositivos móveis, abrem caminho para novas aplicações e estão prontos para o futuro.

Recursos
• Tela touchscreen Full HD de 5 pol.

• Flexibilidade total de uso na rede celular com 
capacidade para a agregação de operadoras 

• Compatibilidade reversa com todos os acessórios  
do TC5X

Diferenciais do portfólio
• Processador 2,45 GHz mais rápido e novo  

Universal Flash Storage (UFS)

• O primeiro dispositivo da categoria com Android 10

• Mecanismo de leitura SE4720 avançado para facilitar  
e agilizar a captura de dados

Computador móvel TC8300
Oferece experiência pioneira para o usuário

O mais revolucionário design de computador móvel empresarial do mundo aumenta  
a produtividade e reduz a fadiga do usuário.

Recursos
• Leitura de códigos de barras industrial avançada,  

de 3 polegadas a 70 pés

• Migração fácil para o Android com o 
All-Touch Terminal Emulation

• Bateria que dura três turnos consecutivos

• Opção de escaneamento DPM  
(marcação direta de peças) 

Diferenciais do portfólio
• Seu design revolucionário reduz os movimentos  

do pulso em 55% e o esforço muscular em 15%*

• Capaz de aumentar a produtividade dos seus 
funcionários em 14%**

• Muito mais leve que os dispositivos  
portáteis tradicionais

• O primeiro scanner do mercado com leitura  
por proximidade hands-free 

*Os resultados dependem do caso de uso e frequência  
de escaneamento. 
**Teste de fatores humanos da Zebra. 

Computadores móveis

MC2200/2700 MC3300x MC9300 TC8300

Professional Enterprise Performance Performance

Manufatura • • • •
Varejo e hospitalidade • • • •
Transporte e logística • • • •
Órgãos governamentais  
e segurança pública • • • •
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Computador móvel TC52x-HC
O computador móvel mais avançado para o setor de saúde

Com uma tela ampla de 5 polegadas full HD, recursos de voz otimizados e design resistente  
a desinfetantes, o TC52x-HC foi projetado para oferecer desempenho de ponta e cuidados  
de excelência para pacientes.

Recursos
• Botão de alerta de emergência dedicado

• Bateria removível e verdadeiramente compatível  
com troca com o dispositivo ligado

• LEDs de luz branca com mira verdeideais para  
o setor de saúde 

Diferenciais do portfólio
• O processador mais potente da categoria (2,45 GHz)

• Melhor captura de imagens com foco automático 
 por detecção de fase (PDAF)

• Rastreamento avançado com beacon BT integrado  
e compatibilidade com Device Tracker 

 

Computadores móveis

TC21/ 
TC26

TC21-HC/ 
TC26-HC

EC30 TC52x-HC
TC52x/

TC57x Series
EC50/ 
EC55

TC72/TC77

Professional Enterprise Performance

Manufatura • •
Varejo e hospitalidade • • • • •
Transporte e logística • • • •
Saúde • • • •
Órgãos governamentais  
e segurança pública • • •

Computadores móveis TC72/TC77
Computação all-touch ultrarrobusta de última geração para empresas

A experiência de uso de um smartphone para obter máxima simplicidade, projetada  
para resistir a anos de uso intenso. 

Recursos
• Resistente a diversas quedas de 1,8 m (8 pés)  

em concreto em temperatura ambiente  
de acordo com MIL STD 810G

• Bateria com 15 horas de duração  
e estatísticas completas

• Gatilhos de escaneamento, à esquerda e à direita, 
programáveis de dupla ação e botão PTT (Push-to-Talk)

Diferenciais do portfólio
• Mais funcionalidades que qualquer outro  

dispositivo da categoria

• Tecnologia touchscreen avançada

• Ferramentas empresariais de valor agregado  
do Mobility DNA

Enterprise Companion EC30
O complemento perfeito para sua equipe offline

Com todos os recursos certos de dados, aumenta a eficiência e a precisão das principais  
tarefas do dia a dia.

Recursos
• PTT dentro e fora da empresa

• Chamadas de voz por PBX

• Troca segura de mensagens de texto

Diferenciais do portfólio
• Pequeno, leve e durável

• Rastreamento de horas e presença

• Verificação de preços e busca de artigos

Computadores móveis empresariais EC50/EC55
Uma nova categoria de computadores móveis empresariais de designação individual

Maximize a produtividade individual com um dispositivo do tipo smartphone  
projetado para o trabalho.

Recursos
• Visor de 5 pol.

• PTT, rádio bidirecional e PBX

• Scanner integrado

Diferenciais do portfólio
• O mais fino e o mais leve

• Bateria com longa duração 

• Uso individual
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Quiosques Android interativos

Quando você precisa das funcionalidades de um tablet, mas a mobilidade não é um requisito, estes quiosques 

fixos com Android executam todos os seus aplicativos Android sem que você precise se preocupar com a  

bateria. Escolha o CC600, com tela de 5 pol., para pequenos espaços e tarefas simples, como verificação de 

preços e ponto digital, ou o CC6000, de 10 pol., para usos mais avançados de recepção de clientes. Estes 

quiosques contam com a mais moderna tecnologia, uma plataforma Android de última geração e poderosos 

processadores SD660. O padrão de montagem VESA e a tecnologia Power over Ethernet (PoE) simplificam 

a instalação em praticamente qualquer lugar. Suas poderosas ferramentas facilitam o desenvolvimento de 

aplicativos, a integração, a implantação e o gerenciamento de seus quiosques. O resultado é uma melhoria 

substancial no engajamento dos clientes, unindo o melhor das experiências de compra em loja e online,  

com toda a conveniência do autoatendimento que eles esperam. 

Quiosque CC600 multi-touch de 5 pol. 
Conveniência, rapidez e satisfação para a experiência de compra do cliente

Viabilização de autoatendimento em todos os corredores e departamentos.

Recursos 
• Instalação rápida de aplicativos Android  

onde for necessário

• Compatível com Wi-Fi, Bluetooth® e Ethernet  

Diferenciais do portfólio
• Compacto, acessível e fácil de instalar, com scanner  

2D que aponta para o chão

• Microfone e alto-falante integrados para interações  
por áudio ao vivo 

Quiosque CC6000 de 10 pol. para a recepção de clientes 
Ofereça aos clientes uma experiência excepcional de compra e atendimento

Obtenha desempenho e conectividade similares aos de um tablet para instalações fixas.

Recursos
• Uso para assinaturas digitais, demonstração  

de produtos ou aplicativos interativos Android

• Scanner 2D integrado e câmera Full HD para  
chat remoto por vídeo 

• Compatível com Wi-Fi, Bluetooth® e Ethernet

Diferenciais do portfólio
• Montagem horizontal ou vertical com scanner  

que aponta para o chão

• Três portas USB integradas para facilitar a expansão

Personal Shopper

Personal Shopper PS20
Ofereça aos compradores experiências personalizadas de compras de última geração

A solução pioneira de personal shopping para seus clientes e vendedores em um único dispositivo.

Recursos
• Escaneamento hands-free

• Gerenciamento de inventário

• Pedidos online 

• Compra online para retirada em loja

Diferenciais do portfólio
• Recurso de localização revolucionário

• Percurso em loja com base na lista de compras

• Pagamento simplificado

 

Quiosques Android interativos Personal Shopper

CC600 CC6000 PS20

Varejo e hospitalidade • • •

Transporte e logística • •
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Computadores vestíveis
Mobilidade que você veste confortavelmente, 
onde quer que esteja

É hora de acelerar. Libere os funcionários para 

produzirem mais.  Observe como a produtividade vai às 

alturas e a precisão aumenta. Sem sombra de dúvidas, 

as melhores soluções hands-free disponíveis.

Computador vestível WT6300
O melhor computador vestível industrial para mobilidade hands-free

O computador vestível hands-free que viabiliza a produtividade contínua de seus funcionários com  
a explosão do e-commerce. 

Recursos
• NFC integrado que permite emparelhamento instantâneo 

por toque com os scanners em formato de anel e fones de 
ouvido com Bluetooth® da Zebra

• Entrada de dados flexível com tela touchscreen ou  
acessório de teclado removível

• Robusto para uso em todos os ambientes, incluindo 
freezers (-22°F/-30°C)

Diferenciais do portfólio
• Compacto e mais leve que outros dispositivos vestíveis

• 120% mais potência de processamento que  
o WT6000 anterior

• Compatibilidade reversa com os acessórios do WT6000

 

Computadores vestíveis

WT6300 RS4000 RS5000 RS5100 RS6000 HD4000
HS3100/
HS2100

Manufatura • • • • • • •

Varejo e hospitalidade • • • • • • •

Transporte e logística • • • • • • •
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Fones de ouvido  
HS3100/HS2100
A escolha segura para experiências  
superiores de voz

Fones de ouvido robustos para comunicações 
por voz HD com Bluetooth® e com fio para os 
ambientes industriais mais exigentes.

Recursos
• Tecnologia superior de cancelamento de ruído

• Voz HD parar obter qualidade e clareza  
de áudio superiores

• Emparelhamento fácil por toque com outros 
computadores móveis da Zebra por Bluetooth®  
e NFC (somente HS3100)

Diferenciais do portfólio
• Combinação perfeita entre leveza e robustez

• Aptos para funcionamento em freezers

• Bateria substituível com dispositivo ligado  
(somente HS3100)

Visor estilo óculos HD4000
Orientações hands-free em tempo real  
no campo de visão dos seus funcionários

O primeiro visor empresarial robusto estilo  
óculos do mercado, essencial para aumentar  
a produtividade e a precisão na realização  
das tarefas.

Recursos
• Robusto para resistir a quedas, poeira e água 

• Design flexível com armação ajustável para uso  
no olho esquerdo ou direito 

• Integração simples de aplicações na indústria

• Componente de hardware essencial para  
a FulfillmentEdge Solution da Zebra

Diferenciais do portfólio
• Melhor tecnologia de visor transparente da categoria 

• Mais leve que qualquer outro visor óptico vestível 
no mercado, pesando menos de 30 g/1,06 oz (peso 
exclusivo do módulo, sem incluir óculos, suporte ou cabo)

• Não requer bateria: usa a bateria do computador móvel 
ou tablet a que está conectadoScanner em formato de anel  

RS5100 com Bluetooth®
Ultraleve e robusto para uso em  
um único dedo

O scanner Bluetooth® em formato de anel para 
um só dedo que permite mobilidade hands-free  
e conforto ultraleve para seus funcionários.

Recursos
• Tecnologia de escaneamento avançada  

e PRZM Intelligent Imaging

• Várias formas de usar: na mão direita ou esquerda,  
no dorso da mão ou em um cordão

• Várias opções de gatilho: único, duplo ou superior

• Design em duas peças que separa o gatilho do corpo 
do scanner (o gatilho pode ser montado manualmente  
e reposto em campo)

Diferenciais do portfólio
• Não pesa praticamente nada, oferecendo conforto  

o dia todo

• Emparelhamento instantâneo por toque com o  
WT6000 da Zebra ou outros computadores móveis  
da Zebra com NFC integrado 

• Único scanner em formato de anel da categoria  
que funciona por vários turnos seguidos sem  
recarregar a bateria

Scanner Bluetooth®  
em formato de anel RS6000
Escaneamento mais rápido  
e até 4x mais longe

O scanner Bluetooth® em formato de anel mais 
robusto e mais avançado do mercado. 

Recursos
• Triagem com luzes LED coloridas no campo de visão 

• Tecnologia de escaneamento avançada  
e PRZM Intelligent Imaging

• Possibilita carregar o WT6000 e RS6000 
simultaneamente no mesmo suporte

Diferenciais do portfólio
• Escaneamento mais rápido e até 4x mais longe  

que a concorrência

• Emparelhamento fácil por toque com outros 
computadores móveis da Zebra por Bluetooth® e NFC

• Bateria com duração cinco vezes maior que a 
concorrência

Scanners 1D/2D em formato  
de anel com fio RS5000
Aproveite cada minuto e cada centavo

O scanner em formato de anel com fio  
que permite o escaneamento hands-free.

Recursos
• Scanner leve

• Tecnologia de escaneamento avançada  
e PRZM Intelligent Imaging

• Escaneamento de códigos de barras de perto ou  
a uma distância superior a 63,5 cm/25 pol.

Diferenciais do portfólio
• Pode ser usado em um só dedo em qualquer uma  

das mãos para maximizar o conforto 

• Fácil de implantar e conectar ao computador  
vestível WT6000 

• Apto para funcionamento em freezers em temperaturas 
abaixo de zero

Scanner em formato  
de anel com fio RS4000
Operações sem falhas ao alcance das 
suas mãos

O poderoso scanner em formato de anel com 
fio que permite o escaneamento hands-free.

Recursos
• Linha de leitura brilhante para garantir a precisão

• Fácil de implantar e conectar ao computador  
vestível WT6000

• Escaneia praticamente qualquer código de barras  
1D em qualquer condição

Diferenciais do portfólio
• Scanner leve

• Pode ser usado em um só dedo em qualquer  
uma das mãos para maximizar o conforto

• Dois modos de escaneamento: pressionando 
 o gatilho uma vez ou mantendo-o pressionado  
para escanear de forma contínua
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Tablets empresariais 
robustos
Robusto, mas feito para você

Existe um modelo de uso ideal para cada 
usuário. Verificação de preços. Busca  

de inventário. Eliminação de filas. Lista de 

verificação de viagem. Atualizações de rotas em 

tempo real. Software GIS ou CAD. Comprovantes 

de entrega. Cada um dos recursos e formatos 

foi pensado para promover o sucesso em seu 

trabalho, para operações internas e externas  

nos ambientes mais adversos. 

Tablet ultrarrobusto L10 Series 
Versatilidade combinada com robustez

Recursos
• Opção de sistema operacional Windows ou Android

• Três opções de formatos: XSlate, XPad, XBook

• Especificações robustas para desempenho superior 
nas condições mais adversas 

Diferenciais do portfólio
• XSlate – Formato clássico de tablet

• XPad: alça rígida com 
leitor de código de barras integrado

• XBook: XSlate com suporte e teclado

ET51 com scanner integrado
Tablet empresarial compacto com escaneamento integrado

Principais características
• Opção de sistema operacional Windows ou Android

• Tela de 8 pol. e scanner integrado

• Design totalmente robusto com alça de mão lateral

Diferenciais do portfólio
• Inclui alça de mão e estrutura de proteção  

robusta de fábrica

• Opção para dispositivo de pagamento (que é 
carregado de forma integrada)

Tablets empresariais robustos ET51/ET56
Incrivelmente robustos, finos e leves

Principais características
• Opções de telas de 8 pol. e 10 pol.

• Opção de sistema operacional Windows ou Android

• Robustez integral com design de dispositivo  
de consumo  

Diferenciais do portfólio
• Os tablets mais leves da Zebra

• Funcionalidade de expansão traseira  
adicional;energia adicional, módulos  
de escaneamento e pagamento

• Estrutura robusta que aumenta a durabilidade

Tablets robustos “2 em 1” ET80/ET85 com Windows
Tablets robustos desenvolvido para fazer a diferença, assim como você 

Recursos
• Robusto, mas mais fino e leve que os principais 

concorrentes “2 em 1”

• 2 dispositivos em 1: tablet standalone e substituto 
ideal para notebooks

• Conectividade sem fio avançada compatível com  
Wi-Fi 6E, 5G, CBRS e outros

Diferenciais do portfólio
• Tablet “2 em 1” de 12 pol. com teclado com 

extremidade em dobradiça

• Leitor de código de barras integrado opcional

• Solução de acoplamento universal:  
desktop e veículos
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Computadores veiculares
Acelere o passo das docas ao estoque

Uma enorme quantidade de pedidos. Picking de produtos complexo no 

nível de artigo. Tempo de entrega mais rápido. Você não tem semanas 

para entregar um pedido, tem apenas algumas horas. Ofereça aos 

motoristas acesso sem interrupções a aplicativos Windows 10 ou Android 

para que obtenham resultados rápidos e sem falhas. 

Computadores veiculares VC80x
Aplicativos de desktop na ponta dos dedos dos operadores de veículos

O melhor computador touchscreen veicular ultrarrobusto com Android para  
os ambientes mais extremos.

Recursos
• VC80x: migração fácil para o Android com o All-Touch Terminal Emulation 

• Montagem flexível em praticamente qualquer veículo de manipulação de materiais 

Diferenciais do portfólio
• Preparado para uso em freezers nas cadeias de suprimentos mais frias e em ambientes com condensação 

• Teclado removível robusto e aquecido opcional 

• Sistema de bateria UPS ventilado e aquecido que mantém o dispositivo funcionando em toda  
a sua faixa de temperatura 

Computadores veiculares VC8300
Design ultrarrobusto de última geração

O computador veicular Android com teclado e touchscreen projetado para  
os ambientes mais extremos. 

Recursos
• Inserção de dados flexível com teclado alfanumérico completo integrado e tela touchscreen de 8 pol. 

• Migração fácil para o Android com o All-Touch Terminal Emulation 

• Configuração de scanners da Zebra com dispositivos VC8300 Series para acelerar o staging

Diferenciais do portfólio
• A mais avançada plataforma de computação móvel Android (os processadores mais poderosos  

para desempenho superior) 

• Preparado para uso em freezers nas cadeias de suprimentos mais frias e em ambientes com condensação

• Montagem flexível em praticamente qualquer veículo de manipulação de materiais 

 

Tablets empresariais robustos Computadores veiculares

ET51/ 
ET56

ET51 com 
scanner 

integrado

L10
Series

ET80/ 
ET85

VC80x VC8300

Performance Performance

Manufatura • • • • •

Varejo e hospitalidade • • •

Transporte e logística • • • • • •

Saúde • •

Órgãos governamentais  
e segurança pública • •
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Baterias PowerPrecision
Projetadas para durabilidade e desempenho

A última coisa que você quer é que a bateria acabe no 
meio do trabalho. As baterias PowerPrecision oferecem 
desempenho sem interrupções, pois são fabricadas 
para atender a rigorosos padrões. Combine isso com o 
PowerPrecision Management e você terá informações 
constantes sobre a integridade e o status de suas baterias. 
Assim, você pode começar seu dia com carga total. 

Acessórios
Velocidade e recursos que vão conquistar você

Não faça os clientes esperarem. Transforme seu computador móvel em uma solução móvel integral que realiza as 

tarefas mais rapidamente. Tudo de que você precisa para simplificar e agilizar seu dia está aqui. Maior opção de 

acessórios de nível empresarial criados especialmente para que seus negócios não parem.

Soluções de transporte
Leve para qualquer lugar 

Pegue firme no trabalho com clips para cintos, estojos, 
acessórios para a mão, correias para ombro e alças 
de mão que deixam os dispositivos móveis sempre 
ao alcance dos funcionários. São diversos tamanhos 
a sua escolha para garantir o máximo conforto. Eles 
foram criados para oferecer o melhor desempenho em 
ambientes adversos. 

E ainda não acabou
Amplie as escolhas, amplie os recursos

Com toda essa versatilidade, há acessórios para todas as 
aplicações. Consulte-nos sobre nossas canetas digitais, 
antenas, fones de ouvido, alto-falantes, opções de 
pagamento móvel, protetores de tela e muito mais. 

Fontes de alimentação 
Carga total

Garanta o funcionamento dos dispositivos o dia todo, 
todos os dias. Continue seu trabalho sem interrupções com 
acessórios como extensor traseiro para bateria PowerPack 
24/7, cabos e carregadores, e troca de baterias internas com 
o dispositivo ligado ou em modo de suspensão. 

Suportes e montagens
A produtividade é o destino

Monte um plano de ação com nossa linha de soluções de 
suporte e montagem adequadas para qualquer aplicação, 
de uma mesa a uma parede, de uma empilhadeira a um 
veículo de patrulha. Escolha entre uma variedade de 
soluções para indústrias, veículos e escritórios, além de 
adaptadores, placas, fixadores e suportes da Zebra e de 
outros fabricantes.
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Serviços Globais
Maximize o tempo de atividade e o retorno sobre o investimento

Seja para entender a utilização nas operações, maximizar a previsibilidade e o tempo de atividade ou simplesmente 

compreender os dados de seus dispositivos de borda, o portfólio de serviços da Zebra oferece expertise para ajudar 

em cada etapa.

 

Alto desempenho constante. Essa é a vantagem de proteger seu investimento com nossos planos de manutenção. 

Você acaba com as interrupções não programadas e com as despesas imprevistas com consertos. O plano Zebra 

OneCare™ oferece cobertura ampla, assistência com problemas técnicos, visibilidade de contratos e de relatórios 

operacionais e suporte local para atender a todas as suas necessidades.* Escolha o nível de serviço e os requisitos que 

melhor se adaptem às necessidades da sua empresa: 

• Serviços de conserto abrangentes

• Suporte de software

• Agente de suporte técnico em tempo real em horário comercial

• Prazo para conserto de três dias

• Device Diagnostics** 

• Visibilidade em nuvem dos relatórios de consertos e suporte (contratos, 
relatórios de consertos e ciclos de vida, LifeGuard Analytics, entrega 
de consertos dentro do prazo, índices de consertos e as principais 
métricas de consertos) com o VisibilityIQ™ OneCare™, com inteligência 
sobre ativos empresariais e tecnologia Zebra Savanna™

 

Todos os recursos do Zebra OneCare Essential, mais:

• Reposição avançada de dispositivos com entrega no próximo dia útil

• Serviço de Inicialização padrão para garantir a atualização  
da versão, software, aplicativos e configurações do SO e  
do LifeGuard pré-carregados em seus dispositivos para que  
você possa usá-los imediatamente

• Agente de suporte técnico help desk em tempo real 24h

Serviços Exclusivos*
Os insights de dados extraídos a partir das tecnologias presentes na borda de sua rede podem abrir um novo mundo 

de oportunidades comerciais. Mas sem os recursos e conhecimentos certos, você pode não conseguir aproveitar 

todas as vantagens. Com suas nove ofertas, os Serviços Exclusivos da Zebra resolvem esse problema acelerando a 

introdução de novas soluções nas empresas – como RFID, soluções de localização e Workforce Connect – para operar 

de maneira mais produtiva e impulsionar o aumento das receitas com investimento mínimo. Entre as ofertas estão a 

integração de software, design RFID e Serviços de aprendizagem. Conheça mais possibilidades em https://www.zebra.

com/us/en/services/signature-services.html

* A disponibilidade e as características do serviço e o prazo para conserto podem variar entre países.  
  Para mais informações, entre com contato com um representante de vendas da Zebra.
** Apenas computadores móveis da Zebra.
*** VisibilityIQ OneCare disponível apenas para computadores e scanners móveis.

Serviços de Visibilidade da Zebra
Se houver uma falha em um dispositivo ou bateria e você não puder acessar os dados de desempenho para decidir 

quais passos seguir para aprimorar suas operações, um pequeno imprevisto poderá se tornar um grande problema. 

Sem dados claros e abrangentes sobre os dispositivos móveis fundamentais para seus negócios, você pode ter  

que tomar medidas compensatórias sem as informações necessárias, incluindo rastreamento manual, um nível  

de inventário desmedido e consertos excessivos. 

 

O VisibilityIQ™ da Zebra oferece os insights baseados em dados necessários para você tomar as iniciativas certas, 

no momento certo. Tenha uma visão clara sobre o desempenho dos seus dispositivos e saiba quais são as próximas 

medidas que podem impulsionar a produtividade e diminuir os custos.

Powered by Zebra Savanna™
Zebra VisibilityIQ™ Foresight

Muito mais que um MDM: acesse 
todos os aspectos operacionais dos 
seus dispositivos a partir de uma única 
ferramenta de inteligência empresarial 
baseada na nuvem.

Veja o status de consertos de 
dispositivos baseado na nuvem, 
problemas técnicos, contratos, relatórios 
de casos e software, assim como o status 
de segurança do LifeGuard™.***



Para ver os computadores móveis desenvolvidos para maximizar  
seu desempenho, acesse www.zebra.com/mobilecomputers

ZEBRA e a cabeça de Zebra estilizada são marcas comerciais da Zebra Technologies Corp., registradas em muitas jurisdições no mundo todo. 
Android é uma marca registrada da Google LLC. Wi-Fi™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todas as outras marcas comerciais pertencem a 
seus respectivos proprietários. ©2021 Zebra Technologies Corp. e/ou suas afiliadas. 25/06/2021

Sede Corporativa e  
América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA (Europa, 
Oriente Médio e África)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

http://www.zebra.com/mobilecomputers
mailto:inquiry4%40zebra.com?subject=
mailto:contact.apac%40zebra.com?subject=

