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Amplie seu alcance

A Tecnologia IntelliFocus ajuda você a escanear de perto e de 
longe
A tecnologia IntelliFocus™ captura facilmente códigos de barras 1D e 
2D, nas mãos ou do outro lado da sala, em várias condições em uma 
ampla faixa operacional. Com iluminação ajustável e foco automá-
tico inteligente, os usuários não precisam sacrificar velocidade de 
digitalização em troca de alcance operacional.

Longo alcance operacional
Um extraordinário alcance operacional, de 2,2 pol./5,6 cm a mais 
de 40 pés./12,2 m, cria uma perfeita oportunidade de integração 
com uma variedade de aplicações, do armazém à frente da loja. 
Isso significa que não é necessário trocar de dispositivo, inclinar-se 
nem usar uma escada para ler os códigos de barras, o que torna o 
escaneamento mais seguro e mais eficiente.

Mecanismo de longo alcance SE55

PRZM Intelligent Imaging
O software PRZM, exclusivo da Zebra, acelera drasticamente os 
processos de decodificação, garantindo escaneamento sempre na 
primeira tentativa de praticamente qualquer código de barras 1D e 
2D, em praticamente qualquer condição, inclusive códigos de barras 
mal impressos, arranhados, sujos, danificados, sob embalagens 
plastificadas ou com pouco contraste.
 

Facilidade de Uso

Mira a laser verde de alta visibilidade
O SE55 inclui uma inovadora mira a laser verde com um padrão de 
mira amplo que é até sete vezes mais visível que um ponto de mira 
vermelho. Isso significa que os usuários podem mirar em códigos 
de barras, com mais rapidez e precisão, a diversas distâncias e em 
diferentes condições de iluminação, o que economiza tempo e evita 
o escaneamento não intencional de dados.

Sensor de 4 MP de alta resolução
O sensor de 4 megapixels do SE55 permite que os funcionários de-
codifiquem códigos de barras e capturem imagens de alta resolução 
sem precisar usar uma câmera separada para capturar imagens ou 
documentos. Integre uma única câmera para simplificar os fluxos de 
trabalho e eliminar o custo de um segundo sensor de câmera em 
seus dispositivos.

Construção robusta e ampla faixa de temperatura operacional
Com alta classificação de choque e ampla faixa de temperatura 
operacional, o SE55 foi desenvolvido especificamente para durabi-
lidade onde quer que seja necessário escanear códigos de barras. 
O design integrado e autocontido tem menos pontos de falha que a 
maioria dos mecanismos concorrentes, de modo que seus usuários 
podem estar seguros da confiabilidade a longo prazo de seus dispo-
sitivos.

O mecanismo de escaneamento de longo alcance SE55 oferece a tecnologia de captura de código de 
barras IntelliFocus™ em um pacote compacto para integradores móveis.

Para obter mais informações, visite www.zebra.com/se55

Esteja o item nas mãos ou a mais de 40 pés/12,2 m de distância, o mecanismo de escaneamento de longo alcance SE55 com tecno-
logia IntelliFocus™ utiliza o foco automático inteligente para determinar rapidamente a distância do código de barras e capturá-lo. Ele 
conta com uma mira a laser verde até sete vezes mais visível do que a mira vermelha, mesmo à luz solar intensa, e com a tecnologia 
PRZM Intelligent Imaging da Zebra para garantir a decodificação sempre na primeira tentativa. Fino o suficiente para caber na maio-
ria dos dispositivos de bolso, o SE55 é ideal para os atuais fluxos de trabalho em evolução, especialmente no setor de varejo e de 
armazenamento.

Longo alcance operacional em um pacote compacto
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Fácil de integrar

Escolha a estratégia de decodificação
Em duas versões disponíveis, de hardware e de software, você pode 
escolher a estratégia de decodificador que melhor se adapte ao 
designs de seus produtos.
 
Para decodificação de hardware, a placa decodificadora miniatura 
MIP PL5000A cabe nos produtos menores, enquanto o Ball Grid Array 
PL5000C pode ser soldado à sua placa de circuito para embutir ainda 
mais a funcionalidade de escaneamento da Zebra em seus produtos, 
e ocupar menos espaço.
 
A opção de decodificação apenas de software não requer nenhum 
espaço, portanto, cabe em qualquer design. Não é necessário 
comprar e integrar nenhum hardware, o que reduz o custo e o tempo 
de colocação no mercado, e sem hardware para alimentar, os ciclos 
da bateria são mais longos no dispositivo host.

Design com pouca altura
Os dispositivos do varejo estão ficando mais finos e, ao mesmo 
tempo, estão sendo mais exigidos do que nunca. Com menos de 
7,5 mm de altura, o SE55 se integra facilmente com a maioria dos 
dispositivos portáteis modernos, mantendo uma excelente distância 
de escaneamento.

Adapte-se aos fluxos de trabalho em evolução
A solução "tudo em um" SE55 é ideal para os variáveis fluxos de 
trabalho atuais. Aumente os recursos das lojas de varejo, que agora 
funcionam agora como microcentrais de atendimento para transações 
de compra online e retirada na loja.
 
Para áreas administrativas e armazéns, esse mecanismo de 
escaneamento compacto é perfeito para todas as tarefas, desde a 
seleção de pequenos itens em caixas até o recebimento de paletes 
plastificados na área externa e sua colocação em empilhadeiras.
 
Para esses e outros usos, o SE55 é flexível o bastante para funcionar 
bem em quase todas as aplicações industriais e varejistas.
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Características físicas

Dimensões 7,2 mm A x 26,4 mm L x 14,9 mm P

Peso 5,4 g +/- 0,10 g

Interface Porta de câmera em 24-p no conector de placa a 
placa. Suporta interface MIPI

Características de desempenho

Resolução do sensor 2688 x 1520

Campo de visão 
adaptativo

Horizontal máximo: 37°, vertical máximo: 21°

Distorção, arfagem e 
rotação

Tolerância de distorção: ±60°
Tolerância a arfagem: ±60°
Tolerância a rotação: 360°

Distância focal A partir da frente do mecanismo: de 3 pol. ao infinito

Mira Verde a laser e 520 nm

Iluminação 2 LEDs brancos quentes

Ambiente do usuário

Luz ambiente Máx. de 107,639 lux (luz solar direta)

Temperatura de 
operação

-30 °C a 60° °C

Temperatura de arma-
zenamento

-30 °C a 70 °C

Umidade Em operação: Umidade relativa de 95%, não conden-
sante a 122 °F/50 °C
Armazenamento: umidade relativa de 85%, não 
condensante a 158 °F/70 °C

Classificação de 
choque

2500 ± 100 g, ½ sine, choque de 0,70 ± 0,1 mseg a 
20 °C.
2000 ± 100 g, ½ sine, choque de 0,85 ± 0,1 mseg a
-30 °C e a 60 °C.

Alimentação Voltagem de entrada operacional:
• VCC_ENGINE: 3,135,V a 3,6 V
• VDD_IO_HOST: 1,71 V a 3,6 V
• VCC_ILLUM: 2,9 V a 5,5 V
Corrente operacional:
• VCC_ENGINE + VDD_IO_HOST (3,3 V): 130 mA 

típico
• VCC_ILLUM (3.3V) até 480 mA típico; (5 V) até 400 

mA típico
Drenagem de corrente nos modos de baixa energia 
(Ocioso/Baixa energia) = 65 mA/<3 mA típico

Alcances de decodificação (típicos)1

Tipo de código de 
barras

Distância

Code 39 de 3 mil Perto: 2,7 pol./6,9 cm
Longe: 16,2 pol./41,1 cm

Code 39 de 5 mil Perto: 2,5 pol./6,4 cm
Longe: 26,6 pol./67,6 cm

PDF417 de 5 mil Perto: 2,8 pol./7,1 cm
Longe: 19,6 pol./49,8 cm

PDF417 de 6,7 mil Perto: 2,6 pol./6,6 cm
Longe: 25,6 pol./65,0 cm

DataMatrix de 10 mil Perto: 2,2 pol./5,6 cm
Longe: 27,1 pol./68,8 cm

100% UPC (13 mil) Perto: 2,5 pol./6,4 cm
Longe: 71 pol./180 cm

Código 128 de 15 mil Perto: 7,2 pol./18,2 cm2 
Longe: 72 pol./182,9 cm

Código 39 de 20 mil Perto:2 
Longe: 109 pol./276,9 cm

Código 39 de 55 mil Perto:2 
Longe: 293 pol./744,2 cm

Especificações
Code 39 de 100 mil Perto:2 

Longe: 554 pol./1407,2 cm

DataMatrix de 100 mil Perto:2 
Longe: 270 pol./685,8 cm

Regulamentar

Classificação
 

Destina-se ao uso em dispositivos CDRH Classe II/IEC 
60825-1 Classe 2

Segurança elétrica Conforme com o IEC/EN 62368-1:2014 e UL 62368-1 
Segunda Edição, 2014-12-01 e CAN/CSA C22.2 No. 
62368-1-14, Segunda Edição, 2014-12-01

Ambientais Conformidade com RoHS

Notas de rodapé

1. Dependente da resolução de impressão, contraste e luz ambiente.
2. Campo de visão limitado.

Garantia

Sujeito aos termos da declaração de garantia de hardware da Zebra, o SE55 
é garantido contra defeitos de mão de obra e materiais por um período de 15 
meses a partir da data da remessa. Para ler a declaração completa da garantia de 
produtos de hardware da Zebra, visite:
www.zebra.com/warranty

Varejo

Armazenamento

Transporte e logística

Mercados e apli-
cações
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