
Oferta wzmocnionych tabletów
Niezwykle mocne. Wyjątkowo dopasowane. 
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Samo wzmocnienie tabletów  
nie wystarczy
Postaw na dostosowany do Twoich potrzeb 
tablet od światowego lidera w dziedzinie 
wzmocnionych komputerów mobilnych. 

Na rynku dostępnych jest wiele różnych tabletów 
wzmocnionych. Jeżeli jednak Twoim celem jest 
podniesienie poprzeczki, potrzebujesz tabletu, 
który będzie nie tylko wytrzymały, lecz także 
inteligentny. Takiego, który nie będzie Cię zmuszać 
do dostosowywania się do jego ograniczeń. Takiego, 
który tak jak Ty jest zdeterminowany, aby wznieść 
się ponad przeciętność i osiągnąć coś niezwykłego. 
Dla firmy Zebra odporność i wytrzymałość to dopiero 
początek; prawdziwy cel jest dalekosiężny, ambitny  
i wyjątkowy, bo określony przez użytkownika. 

Wyobraź sobie swój dzień na nowo — ze specjalnie 
skonstruowanym tabletem dostosowanym do 
Twojego sposobu pracy. Doskonała łączność 
bezprzewodowa pozwoli Ci na swobodne 
przemieszczanie się. W terenie możesz też  
z łatwością rejestrować dane i utrzymywać łączność 
z innymi. Niezależnie od tego, czego wymaga 
Twoja praca, i tego, czy korzystasz z systemu 
Windows® 10, czy Android™, otrzymasz naprawdę 
wydajne urządzenie wzmocnione, wykraczające 
poza najbardziej surowe standardy w branży. 
Dzięki nowatorskiemu tabletowi, który jest bardzo 
bezpieczny, w pełni konfigurowalny, łatwy do 
wdrożenia i który działa tam, gdzie jest potrzebny,  
w sposób, w jaki jest potrzebny, będziesz zawsze na 
bieżąco.

Niniejszy przewodnik pomoże Ci wybrać optymalny 
do Twojego zastosowania poziom trwałości, wielkość 
wyświetlacza, konfigurację obudowy, system 
operacyjny, moc obliczeniową oraz akcesoria. 
Dowiesz się także, w jaki sposób firma Zebra, jak 
żadna inna firma, może wspierać Cię i zwiększać 
Twoje możliwości.  

Teraz możesz w łatwy sposób realizować swoje 
najambitniejsze cele. Determinację i umiejętności, 
aby tam dotrzeć, już masz. Dlaczego nie zwiększyć 
swoich umiejętności do maksimum, wspomagając je 
z pomocą globalnego lidera w branży wzmocnionych 
komputerów mobilnych? Wybór jest prosty. Tablety 
marki Zebra są wytrzymałe, niezawodne, mocne  
i skonstruowane z myślą o konkretnym celu…  
Twoim celu.



Moc do możliwie najlepszego 
wykonywania pracy:  urządzenia Zebra

Wykonuj swoje obowiązki najlepiej, jak potrafisz, niezależnie od miejsca, 
w którym pracujesz, i panujących tam warunków. Rozwiązania prawdziwie 
mobilne są tworzone specjalnie do konkretnego środowiska, zastosowań  
i wyzwań — czy to w pracy w pomieszczeniach Twojej firmy, czy też  
w trudnych warunkach na zewnątrz. Oto, w jaki sposób Zebra może  
zapewnić Twojej firmie przewagę w branży.

Transport i logistyka  
Świadczenie usług bez przestojów, od pierwszego do ostatniego 
kilometra

• Monitorowanie i śledzenie

• Zapewnianie jakości

• Zarządzanie zasobami i obiektami

• Potwierdzanie odbioru i doręczenia

• Zarządzanie flotą

Produkcja
Większa wydajność procesów — od pracy na hali produkcyjnej po 
dostawy produktów

• Zarządzanie zapasami

• Uzupełnianie zasobów na liniach 
produkcyjnych

• Testy bezpieczeństwa 

• Konserwacja/usługi serwisowe  
w terenie

• Weryfikacja zgodności

Handel detaliczny 
Doskonała obsługa klienta — od zaplecza po salę sprzedaży

• Zarządzanie zapasami

• Pomoc podczas zakupów

• Weryfikacja cen

• Mobilne terminale kasowe

• Mobilna obsługa płatności w celu 
eliminacji kolejek

Sektor publiczny
Spełnianie wymogów dzięki lepszemu wglądowi

• Poprawa bezpieczeństwa publicznego

• Zarządzanie zasobami

• Informacje uzyskiwane w czasie 
rzeczywistym

• Monitorowanie personelu

• Większa wydajność operacyjna

• Zadania dyspozytora/komunikacja

Magazyny/terminale przeładunkowe/porty
Zarządzanie zapasami w całym łańcuchu dostaw

• Zarządzanie magazynami i terminalami 
przeładunkowymi

• Obsługa zwrotów towaru

• Transakcje EDI

• Montaż w wózkach widłowych

• Przyjmowanie/składowanie/wysyłka 
towarów 
 

Mobilna praca w terenie
Większe możliwości zespołu niezależnie od miejsca  
wykonywania pracy

• Rozwiązania mobilne do zarządzania 
spedycją

• Zarządzanie kolejnością zleceń

• Śledzenie zasobów

• Obsługa techniczna/przeglądy

• Odczytywanie liczników

• Zarządzanie terenami zielonymi



Wzmocnione tablety ET51/ET56 klasy korporacyjnej 
Elastyczność użytkowania w wielu różnych zastosowaniach

• System operacyjny Windows lub Android 

• Do wyboru ekran 8” lub 10”, łatwy do odczytywania w ostrym świetle dziennym   

• Łączność WLAN (ET51) do zastosowań wewnątrz pomieszczeń lub WAN (ET56) do zastosowań w terenie 

• Najlżejsze z tabletów marki Zebra, o w pełni wzmocnionej konstrukcji, odporne na upadki, uderzenia, 
wstrząsy oraz działanie pyłu, kurzu i wody 

• Wymienne baterie — możliwość wymiany baterii na miejscu oraz w czasie pracy urządzenia przy użyciu 
dodatkowej baterii

• Opcjonalna tylna nasadka z gniazdem rozszerzeń z obrotowym paskiem na rękę i wbudowanym 
czytnikiem kodów kreskowych
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Wzmocnione tablety klasy korporacyjnej
Zaskakująco wytrzymałe, cienkie i lekkie tablety do codziennego użytku. 

ET51 z wbudowanym skanerem
Elastyczność umożliwiająca mobilną obsługę 
płatności w celu eliminacji kolejek lub obsługę 
zapasów 

• System operacyjny Windows lub Android do wyboru

• Ekran 8” i wbudowany skaner 

• W pełni wzmocniona konstrukcja z paskiem na rękę

• Model w standardzie wyposażony w pasek na rękę  
i wytrzymałą oprawę ochronną

• Opcjonalne rozwiązanie do obsługi płatności (które 
można ładować razem z tabletem)

• Wzmocnione, a jednocześnie cieńsze i lżejsze niż główne 
konkurencyjne urządzenia typu 2 w 1

• Dwa urządzenia w jednym: przejście od tabletu do prawdziwego 
laptopa w kilka sekund dzięki dołączeniu wytrzymałej klawiatury  
z zawiasem ciernym  

• Model dostępny jako samodzielny tablet lub z odłączaną klawiaturą — 
prawdziwe urządzenie 2 w 1

• Zaawansowana łączność bezprzewodowa z obsługą Wi-Fi 6E, 5G, 
CBRS i nie tylko

• Uniwersalna stacja dokująca do pracy w biurze i w pojazdach

Wzmocnione tablety ET80/ET85 typu 2 w 1  
z systemem Windows
Stworzone z myślą o pomocy, którą niesiesz



Wzmocnione tablety L10
Różne konfiguracje obudowy, wiele opcji procesorów, system Windows® lub Android™ 

Wzmocniony tablet  
L10 XSlate
Niezrównana trwałość i najlepsze możliwe  
funkcje łączności

• Rama wykonana ze stopu magnezu jest mocniejsza niż stal i lżejsza 
niż aluminium

• Tradycyjna budowa typu slate; najcieńszy i najlżejszy model L10

• Klasa szczelności IP65 przy otwartej osłonie portów oraz odporność 
na upadki z wys. 6 stóp podczas pracy

• Dołączana klawiatura pozwala stworzyć tablet/laptop typu 2 w 1

• Szkło Gorilla® i technologia automatycznego wykrywania palca  
w rękawiczce/mokrego ekranu działają w deszczu, śniegu i niskich 
temperaturach

Wzmocniony tablet  
L10 XPad
Wbudowany uchwyt zwiększa możliwości

• Wszystkie cechy modelu XSlate, a ponadto sztywny uchwyt  
do łatwego przenoszenia 

• Doskonałe wyważenie i ergonomiczna budowa zwiększają 
mobilność

• Opcjonalny skaner kodów kreskowych w uchwycie przyspiesza  
wprowadzanie danych

• Obsługa opcjonalnej, doczepianej klawiatury tworzącej 
rozwiązanie 2 w 1

• Trwałość i moc skanowania — pod ręką
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ET51/ET56 ET80/ET85 L10 
XSLATE

L10
XPAD

Produkcja • • • •

Handel detaliczny, hotelarstwo, 
gastronomia i organizacja imprez • •

Transport i logistyka • • • •

Mobilna praca w terenie • • • •

Magazyn • • • •

Sektor publiczny • • •

Ochrona zdrowia •

Pozycjonowanie 
tabletów wzmocnionych 
— tabela 
Nasza szeroka oferta zapewnia 
wiele opcji. Sprawdź, który tablet 
można dostosować do wymagań 
Twojej branży i zastosowania.

 

Cecha ET51/ET56 ET80/ET85 L10 XSLATE L10 XPAD

Wymiary

Model 8”: 9” (szer.) × 5,9” (wys.) × 0,5” (gł.) 
(228 mm (szer.) × 150 mm (wys.) × 12,7 mm (gł.))
Model 10”: 10,6” (szer.) × 7,1” (wys.) × 0,5” (gł.) 

(269 mm (szer.) × 181 mm (wys.) × 12,7 mm (gł.))

12,1” (szer.) × 8,9” (wys.) × 0,6” (gł.)
(308 mm (szer.) × 225 mm (wys.) × 16 mm (gł.))

11” (szer.) × 7,7” (wys.) 
× 0,88” (gł.) 

(280 mm (szer.) × 195 
mm (wys.) × 22 mm (gł.))

11” (szer.) × 10” (wys.) × 0,88” (gł.) 
(280 mm (szer.) × 256 mm (wys.) × 22 m (gł.))

Wyświetlacz 21 cm (8,4”), 720 nitów
26 cm (10,1”), 540 nitów

30,5 cm (12”), 800 nitów 26 cm (10,1”), 500 lub 1000 nitów
Opcjonalny aktywny dygitalizator

Rozdzielczość 2560 × 1600 2160 × 1440 1920 × 1200

Waga  
(tylko tablet)

Model 8”: 0,6 kg (1,3 lb) 
 Model 10”: 0,8 kg (1,7 lb)

1,3 kg (2,8 lb) 1,2 kg (2,7 lb) 1,4 kg (3,0 lb)

Standardowa 
żywotność baterii

Model 8”: do 6 godz.
Model 10”: do 9 godz.

Do 11 godz.
Do 17 godz. z baterią dodatkową

Do 10 godz.
Do 26 godz. z baterią o zwiększonej pojemności 

System 
operacyjny Windows 10 IoT Enterprise lub Android

Windows 10 Pro 
lub Windows 10 IoT Enterprise1 Windows 10 lub Android

RAM/pamięć 
masowa

Android: 4 GB i 32 GB eMMC Flash
Windows: 4 GB i 64 GB eMMC Flash

Do 16 GB RAM i 512 GB Android: do 8 GB RAM i 128 GB eMMC
Windows: do 16 GB RAM i 1 TB 

Procesor Intel Atom E3940 (Windows), 
QC SD660 (Android) 

Core i5/i7 11. generacji Pentium lub Core i5/i7 8. generacji (Windows), QC SD660 (Android)

Złącza USB-C, stacja dokująca
USB-C, 2 × USB 3.2, stacja dokująca, 

opcjonalny port szeregowy, opcjonalny port 
Ethernet 

USB-C, 2 × USB 3.0, Ethernet, Micro SDXC, 
Audio, AC, stacja dokująca, opcjonalny port szeregowy, opcjonalne wejście 

HDMI

Łączność 
bezprzewodowa

Android: Wi-Fi 5, NFC, 
GPS (ET56), 4G (ET56)

Windows: Wi-Fi 5, NFC, GPS, 4G (ET56)
Wi-Fi 6E, NFC, GPS (ET85), 4G lub 5G (ET85) Android: Wi-Fi 5, NFC, GPS, 4G

Windows: Wi-Fi 5, opcjonalnie NFC, opcjonalnie GPS, opcjonalnie 4G

Zabezpieczenia Tylko oprogramowanie
Rozpoznawanie twarzy, TPM 2.0, 

opcjonalny czytnik linii papilarnych, 
opcjonalny czytnik CAC, gniazdo blokady

Windows: czytnik linii papilarnych, TPM 2.0, opcjonalny czytnik CAC,  
gniazdo blokady; Android: gniazdo blokady

Rozszerzenia Czytniki kodów kreskowych, 
druga bateria i inne

Wbudowany czytnik kodów kreskowych, klawiatura 
na zawiasach ciernych, druga bateria i inne

Czytnik kodów kreskowych, bateria o zwiększonej pojemności, czytnik RFID,  
klawiatura, podpórka i inne

Odporność na 
upadki

MIL-STD-810G
Upadek z wys. 1 m (3,3’) na beton 

Upadek z wys. 1,8 m (5,9’) na beton 
we wzmocnionej oprawie

MIL-STD-810H
Upadek z wys. 1,2 m (4’) na betonową posadzkę 

pokrytą płytą ze sklejki
Upadek z wys. 1,5 m (5’) na betonową posadzkę 

pokrytą płytą ze sklejki we wzmocnionym 
ochraniaczu

MIL-STD-810G
Upadek z wys. 1,8 m (6’) na betonową posadzkę pokrytą płytą ze sklejki

Klasa szczelności IP65 IP65 przy otwartych portach IP65 przy otwartych portach

Certyfikat 
dla stref 
niebezpiecznych

Nie C1D2 (wymagany wzmocniony ochraniacz) C1D2, opcjonalnie ATEX

¹ System Windows 10 IoT Enterprise spodziewany jest w IV kw. 2021 r.
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ET51/ET56 ET80/ET85 L10 
XSLATE

L10
XPAD

Produkcja • • • •

Handel detaliczny, hotelarstwo, 
gastronomia i organizacja imprez • •

Transport i logistyka • • • •

Mobilna praca w terenie • • • •

Magazyn • • • •

Sektor publiczny • • •

Ochrona zdrowia •

Inteligentne szafki marki Zebra
Optymalizacja sposobu przechowywania urządzeń mobilnych  
w przedsiębiorstwie i zarządzania nimi

Inteligentne szafki marki Zebra, zaprojektowane 
i opracowane w oparciu o ponad 15-letnie 
doświadczenie firmy Zebra, to gama możliwych do 
dostosowywania, kompleksowych rozwiązań do 
przechowywania, oprogramowania do automatyzacji, 
aplikacji zabezpieczających oraz usług stałego 
wsparcia, umożliwiających maksymalne zwiększenie 
stopnia wykorzystania i produktywności komputerów 
mobilnych, drukarek mobilnych i tabletów w 
przedsiębiorstwach. Pomaga to zadbać o to, aby 
zasoby i procesy robocze firmy współpracowały ze 
sobą, utrzymując wysoką wydajność i optymalne 
bezpieczeństwo. 

• Konsolidacja i łączność w celu zapewnienia maksymalnej 
wydajności

• Ochrona urządzeń dzięki zastosowaniu zabezpieczeń opartych 
na upoważnieniach 

• Automatyzacja procesów roboczych dzięki zarządzaniu  
z wykorzystaniem oprogramowania

• Dostęp do wsparcia od etapu opracowywania koncepcji aż po 
wdrożenie i eksploatację 

Standardowa oferta modułowa Oferta niestandardowa

Półki Szafki Wózki

• Skonsolidowany dostęp

• Wiele konfiguracji urządzeń

• Rozszerzone opcje zabezpieczeń

• Zabezpieczenia oparte na oprogramowaniu 

• Zmniejszenie liczby przypadków utraty 
lub uszkodzenia urządzeń

• Pulpit zgłoszeń serwisowych

• Kontrolka stanu naładowania baterii

• Zoptymalizowane procesy robocze 
z szybkim dostępem do urządzeń

• Opracowane na potrzeby wskazanych przez klienta 
zastosowań i projektów

• Rozwiązania dostosowane do wyjątkowego 
środowiska pracy każdego klienta

• Przyspieszają automatyzację procesów roboczych  
i wzrost wydajności

• Stosowane głównie w sektorze magazynowym/
dystrybucji

• Udokumentowane doświadczenie w zakresie 
projektowania, wdrażania, integracji, stosowania  
i zarządzania cyklami eksploatacji od ponad 15 lat

Drukarki

Workflow and 
Design Consulting

Program 
Management

Komputery mobilne

RFID Design

Learning as a 
Service

Software 
Integration



Aby zapoznać się z ofertą wzmocnionych tabletów skonstruowanych z myślą o maksymalnym 
zwiększaniu Twoich możliwości, odwiedź stronę www.zebra.com/tablets

ZEBRA i stylizowany obraz głowy zebry są znakami handlowymi firmy Zebra Technologies Corp. zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym 
świecie. Android to znak handlowy firmy Google LLC. Wi-Fi™ to znak handlowy należący do Wi-Fi Alliance®. Wszystkie pozostałe znaki handlowe 
należą do odpowiednich właścicieli. ©2021 Zebra Technologies Corp. i/lub podmioty stowarzyszone. 06/25/2021.

Centrala regionu Ameryki Płn.  
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji  
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki 
Łacińskiej
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com

Mobilna platforma edukacyjna firmy Zebra pomaga przyspieszyć wdrażanie nowych pracowników do pracy i rozwijać ich umiejętności. Można też skorzystać ze specjalistycznych 
usług firmy Zebra, aby zaspokoić wszystkie potrzeby związane z wdrażaniem tabletów — aby uzyskać globalną skalę o lokalnym charakterze. Firma Zebra zapewnia wszystko, czego 
potrzeba do maksymalnego zwiększenia zwrotu z inwestycji.

Usługi
Możliwość natychmiastowego przystępowania do pracy

Szybkie wdrażanie użytkowników tabletów do sprawnej pracy
Mobilna platforma edukacyjna firmy Zebra pomoże Ci przyspieszyć sposób, w jaki Twoi pracownicy 
zdobywają potrzebne im umiejętności, co zapewni szybki zwrot z inwestycji. Elastyczne, interaktywne 
i praktyczne metody uczenia się zwiększają produktywność i satysfakcję z pracy, przyczyniają się do 
wzrostu wydajności, umożliwiają ujednolicenie procesów i mogą być wdrażane w miejscu i czasie,  
w których są potrzebne.  

Zmniejszenie ryzyka, obniżenie kosztów 
i przyspieszenie wzrostu
Nową technologię, dostosowaną do określonych 
procesów roboczych, można wdrożyć przy minimalnych 
zakłóceniach pracy firmy. Bez względu na Twoje potrzeby 
firma Zebra zapewni Ci wszystko, co niezbędne:

Tworzenie niestandardowego obrazu

Usługi wdrożenia obrazu

Usługi wdrożeń zarządzanych

Pakowanie rozwiązań 

Niestandardową dokumentację

Znakowanie zasobów

Instalację karty SIM

Zarządzanie informacjami o zasobach 

UsługiPoznaj rozwiązania

Kupując tablety wzmocnione Zebra z systemem operacyjnym Windows lub Android, rozpoczynasz trwałą współpracę z partnerem, który będzie Ci towarzyszyć zawsze, gdy 
będziesz tego potrzebować, bez względu na to, jaki kierunek obierze Twoja firma. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia, które pomogą Ci czynnie zarządzać tabletami. Zaufaj firmie 
Zebra — dzięki naszym elastycznym planom konserwacji Zebra OneCare™ zadbamy o sprawną pracę Twojej technologii, aby umożliwić Tobie skupienie się na prowadzeniu firmy.

Pewne prowadzenie firmy

Doskonały wgląd — większa dostępność urządzeń do pracy
Rozwiązanie VisibilityIQ™ zapewnia oparty na użytecznych w praktyce informacjach 
wgląd z poziomu chmury pozwalający możliwie najlepiej wykorzystywać urządzenia i 
pracowników oraz wykonywać codzienne zadania. Wybierz typ widoczności potrzebny 
Ci do prowadzenia firmy i poprawienia procesów operacyjnych. VisibilityIQ™ Foresight 
zapewnia pełen wgląd w dane operacyjne na temat tabletów, pomagając uniknąć 
nieprzewidzianych przestojów. VisibilityIQ™ OneCare™* dostarcza szczegółowych 
informacji na temat napraw i świadczonych usług wsparcia oraz zawartych 
umów, raporty dotyczące cykli eksploatacji, funkcję LifeGuard Analytics, raporty 
przedstawiające naprawy wykonane na czas, wyniki napraw i główne wskaźniki 
dotyczące napraw.

Spokój i pewność dzięki kompleksowej konserwacji profilaktycznej
Spełnianie oczekiwań klientów na naszym szybko zmieniającym się, wymagającym 
rynku nie pozostawia miejsca na pojawiające się w ostatniej chwili usterki 
techniczne. Zaufaj firmie Zebra, która zapewni Ci elastyczny, odpowiedni dla 
Twojej firmy plan serwisowy Zebra OneCare, który najlepiej odpowie na Twoje 
potrzeby, budżet i stopień pilności. Skorzystaj z ochrony wykraczającej poza 
gwarancję, obejmującej kompleksową naprawę, oprogramowanie i pomoc 
techniczną świadczoną w 17 językach przez certyfikowanych przez firmę Zebra, 
przeszkolonych specjalistów.  

http://www.zebra.com/tablets
mailto:inquiry4@zebra.com
mailto:contact.apac@zebra.com
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
mailto:contact.emea@zebra.com
http://zebra.com/locations
mailto:la.contactme@zebra.com

