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Ergonomia superior para conforto e estilo
O RFD2000 foi construído pensando nos vendedores e nos com-
pradores das lojas. Ergonomia superior e um design compacto e 
leve garantem conforto mesmo nas tarefas de gerenciamento de 
inventário. O design moderno é ideal para as áreas de atendimento 
ao comprador, mesmo nas lojas que se preocupam com design.

Captura de etiquetas de RFID flexível, rápida e precisa com alto 
desempenho
Criado para o TC20, o RFD2000 oferece o mesmo desempenho 
robusto de RFID que você esperaria em um dispositivo de RFID de-
dicado. Você tem a flexibilidade de adicionar e remover a funciona-
lidade de RFID, conforme necessário, sem comprometer o desem-
penho, ao contrário de muitos sleds. A tecnologia de rádio ASIC de 
alto desempenho da Zebra garante superior sensibilidade, com uma 
taxa de leitura 15% mais rápida do que o concorrente. O resultado 
são contagens de inventário ultrarrápidas; seus funcionários podem 
percorrer os corredores no passo normal e capturar todas as etique-
tas ao longo do caminho.

Sled de RFID UHF RFD2000

Fácil de conectar e desconectar
Os funcionários podem acoplar o RFD2000 ao TC20 sempre que 
precisarem de RFID. Embora o RFD2000 mantenha o TC20 firme no 
lugar, é fácil desconectá-lo, e o TC20 volta ao seu tamanho compac-
to de bolso original.

Encontre facilmente um item específico com o modo de contador 
Geiger
Encontrar um item que foi deixado fora do lugar pode ser como 
procurar uma agulha no palheiro. Mas o modo de contador Geiger 
torna isso fácil.

Controle o inventário facilmente com o modo sem gatilho
Capture todas as etiquetas dentro do alcance do RFD2000, sem 
precisar pressionar o gatilho.

Codifique etiquetas de RFDI pressionando o gatilho apenas uma 
vez
Crie facilmente etiquetas de RFID combinadas, que também contêm 
código de barras, garantindo mais flexibilidade ao gerenciamento 
de inventário. Basta escanear um código de barras e depois as eti-
quetas de RFID para gravar automaticamente o código de barras na 
etiqueta. E você pode optar por gravar em uma ou em muitas etique-
tas, tudo pressionando o gatilho apenas uma vez.

Capture códigos de barras ou etiquetas de RFID com o gatilho 
multifuncional
Com o RFD2000, o TC20 transforma-se em um leitor manual com 
gatilho que pode capturar códigos de barras ou etiquetas de RFID, 
levando conforto às tarefas intensivas de escaneamento.

Adicione RFID aos seus computadores móveis TC20 com o sled RFD2000 
e tenha os benefícios da RFID de alto desempenho na sua loja

Para obter mais informações, visite www.zebra.com/rfd2000 
ou acesse o diretório de contatos globais em www.zebra.com/contact

O sled de RFID UHF RFD2000 é um dispositivo leve e compacto que adiciona facilmente capacidade de leitura, gravação e locali-
zação de etiquetas com RFID UHF ao computador móvel TC201 preparado para RFID da Zebra. Essa combinação vencedora é uma 
solução de varejo completa que facilita muito o gerenciamento de inventário, as interações com os compradores e a venda assistida.

Adicione facilmente alto desempenho de RFID UHF ao seu computador móvel TC20 da 
Zebra
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Energia de bateria para um turno inteiro
Com a bateria com a maior vida útil de sua classe e nossa tecnologia 
exclusiva de otimização de energia, seus funcionários podem contar 
com energia para um turno inteiro, mesmo com uso intensivo. E as 
células de capacidade de alta classificação oferecem o mais longo 
ciclo de vida de bateria, reduzindo os custos de bateria.

Estatísticas de bateria avançadas ajudam a maximizar o tempo de 
funcionamento
A bateria removível PowerPrecision+ da Zebra também oferece 
estatísticas de bateria avançadas, incluindo a energia restante e o 
estado da bateria, assim, você possa localizar e remover rapidamente 
as baterias que estão ficando velhas e não conseguem mais manter a 
carga total.

Carregue do seu jeito
Com a nossa exclusiva solução de carregamento flexível, você pode 
carregar o RFD2000 ou o TC20 juntos ou separados, tudo em uma 
base exclusiva.

Previna a falsificação e proteja a privacidade do consumidor
A tecnologia de RFID EPC Global Gen 2 v2 do RFD2000 oferece a 
autenticação de etiqueta criptográfica necessária para criar etiquetas 
não clonáveis. Além disso, os dados da etiqueta ficam ocultos e 
não são rastreáveis até o RFD2000 ler a etiqueta, o que protege a 
privacidade do comprador.

Implante em qualquer lugar no mundo
Com aprovações regulatórias em mais de 80 países, o RFD2000 é 
ideal para lojas únicas e também para grandes cadeias de lojas com 
presença em todo o mundo.

Proteja seu investimento com o Zebra OneCare
O serviço Zebra OneCare garante real tranquilidade; não importa 
o que aconteça com o seu RFD2000, ele está coberto. Esse 
abrangente serviço opcional cobre defeitos de componentes e danos 
acidentais, além do desgaste do dia a dia. Como ninguém conhece 
melhor um produto do que o fabricante, você conta com expertise 
técnica inigualável. E pode, facilmente, solicitar reparos online, a 
qualquer hora do dia ou da noite. Evite os altos custos de reparos não 
planejados e de paralisação dos dispositivos de sua organização com 
o Zebra OneCare.
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Características físicas

Dimensões 5,9 pol. A x 3,1 pol. L x 5,2 pol. C
14,9 cm A x 7,9 cm L x 13,3 cm C

Peso ~10,9 oz./~310 gramas (sled com bateria)

Alimentação Baterias de Li-Ion  PowerPrecision, 3160 mAh

Notificação LEDs

Entrada do usuário Gatilho

Desempenho de RFID

Padrões suportados EPC Classe 1 Gen 2; EPC Gen2 V2

Mecanismo de RFID Tecnologia de rádio exclusiva da Zebra

Taxa de leitura até 700 etiquetas/segundo

Taxa de leitura nominal ~19,7+ pés/~6+ m

Alcance da frequência/
saída de RF

USA: 902 - 928 MHz; 0 - 30 dBm (EIRP)
UE: 865 - 868 MHz; 0 - 30 dBm (EIRP)
Japão: 916 - 921 MHz (w LBT), 0 - 30 dBm (EIRP)

Ambiente do usuário

Especificação de 
queda

Múltiplas quedas de 4 pés/1,2 m em concreto à 
temperatura ambiente

Especificação de 
tombo

500 ciclos (1000 quedas de 1,6 pés/0,5 m) em tempe-
ratura ambiente

Temperatura de 
operação

-10 °C a 50 °C/14 °F a 122 °F

Temperatura de arma-
zenamento

-40 °C a 70 °C/-40 °F a 158 °F

Umidade 5% a 85% sem condensação

Descarga eletrostática Descarga no ar de +/-15kV
Descarga indireta de +/-8kV
Descarga indireta de +/-8 kV

Vedação IP52

Acessórios

Bases Base de carregamento com 1 posição
Base de carregamento com 5 posições

Comunicação

Conexão com o host Conexão elétrica de 8 pinos

Computador host Computador móvel TC20 da Zebra 

Regulamentar

EMI/EMC FCC Parte 15 Subparte B Classe B; ICES 003 Classe B;
EN 301 489-1; EN 301 489-3;
EN55024; EN 55032 Classe B

Segurança elétrica UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, IEC 
60950-1, EN 60950-1

Exposição a RF UE: EN 50364, EN 62369-1, EN 50566, EN 62311;
EUA: FCC Parte 2. 1093 OET Boletim 65 Suplemento 
‘C’;
Canadá: RSS-102

Garantia

Sujeito aos termos da declaração de garantia de hardware da Zebra, o RFD2000 
e a bateria do RFD2000 têm garantia contra defeitos de mão de obra e material 
por um período de doze (12) meses. Para ler a garantia completa, acesse:
http://www.zebra.com/warranty

Serviços recomendados

Guia de suporte do Zebra OneCare

Notas de rodapé

1) Compatível apenas com o modelo do TC20 preparado para RFID. Para obter 
mais informações, consulte
www.zebra.com/tc20.

Especificações
O RFD2000 pode 
reduzir tempo e erros 
em:
• Separação
• Armazenamento
• Localização de itens
• Gerenciamento de 

inventário
• Contagem de ciclos
• Verificação de preço/

consulta de item

Mercados e apli-
cações
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