
ET50/ET55 KURUMSAL TABLET
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Daima Gün Boyu Çalışma İçin Üretildi

Bağlantıyla Başlayın
Donanım seçiminiz çalışanlarınızın bağlantı gereksinimlerine bağlıdır. 
İç mekanlarda ET50’nin 802.11a/b/g/n (Windows) ve 802.11 a/b/g/n/
ac/d/h/i (Android) desteği, mevcut WLAN'ınızla uyumluluk sağlar. 
4G LTE desteğiyle birlikte, ET55 dünyanın her köşesindeki perso-
nele dünyanın en hızlı hücresel veri ağları üzerinden güçlü kablosuz 
bağlantı sunar.

ET50/ET55 Kurumsal Tablet

İş İçin Uygun Boyutu Seçin
İş uygulamalarınız için doğru miktarda ekran alanı sunan ekran boyu-
tunu seçin — 21 cm ya da 25,5 cm ekran.

Ortama En Uygun İşletim Sistemini Seçin
İşiniz için doğru işletim sistemini (OS) seçin—6.0 (Marshmallow) 
veya Windows 10. Üstelik, her ET50/ET55 Mobilite Uzantıları (Mx) 
ile sunulur. Mx, mobil cihazlarınızın, uygulama erişiminin ve Wi-Fi 
performansı ve güvenliğinin daha iyi kontrolünü sağlamak suretiyle, 
Android kullanıcıları için bilişim destek süresini minimize ederken, 
personel verimliliğini ve cihazın çalışma süresini maksimize eder.

İlk Seferde Veri Yakalama ile Daha Çok İşi Bitirdiğinizi Düşünün
Gerçek kurumsal sınıf veri yakalama özelliği için ET50/ET55’e güve-
nebilirsiniz. Personelin 1 veya 2 boyutlu her türlü barkodu — ister bir 
cep telefonu ekranında görüntülenmiş, ister kağıda basılmış, isterse 
de hasarlı, çizilmiş ya da iyi basılmamış olsun — daha iyi ve daha hızlı 
yakalamalarına olanak vermek için opsiyonel gelişmiş görüntüle-
me motorları eklenebilir. Entegre 8MP arka kamera, zaman zaman 
görüntü yakalamak için tasarlanmışken, 2MP ön kamera görüntülü 
görüşmeler için idealdir.

Ortamınız İçin Yeterince Dayanıklı
ET50/ET55, tepeden tırnağa günlük iş kullanımı için tasarlanmıştır. 
Dolayısıyla personeliniz onu düşürse de, üzerine içecek de dökse, 
yağmurda, karda ya da çok tozlu bir ortamda da kullansa, kesintisiz 
ve güvenli bir biçimde çalışmaya devam eder. Native Damage Resis-
tance™ özellikli Corning® Gorilla® Glass 3 ekranın yaygın olarak cam 
sorunlarına yol açan gerçek dünya koşullarına karşı daha dayanıklı 
olmasını mümkün kılar. 

Tek bir Kurumsal tablet. Pek çok aksesuar. Sayısız uygulama.
ET50/ET55 Kurumsal Tablet hakkında daha fazla bilgi için, www.zebra.com/et5x adresini ziyaret edin.

Konu işlevsellik olduğunda, tüketici sınıfı tabletler işletmenize çok yüksek sahip olma maliyetine karşılık çok az değer sunar. Öte 
yandan, yüksek fiyatlı ultra dayanıklı tabletler, çok fazla gereksiz özellik sunarken, tüketici sınıfı cihazlara kıyasla neredeyse hiç estetik 
cazibeye sahip değildirler. ET50/ET55 tabletler, tüketici tarzı şıklıktan ödün vermeden işgücü verimliliğini arttırmak için tam olarak gere-
ksinimlerinizi–ve sadece gereksinim duyduğunuz özellikleri—seçme esnekliği sağlamasıyla beklediğiniz çözümdür.

Gereksinimlerinize en uygun işletim sistemi ve ekran boyutunu seçebilmenin yanı sıra, ET50/ET55’in benzeri görülmemiş aksesuar 
ekosistemiyle, gereksinimlerinize en uygun pil gücü, dayanıklılık, okuma özellikleri ve taşıma seçeneklerini iyileştirmek için doğru 
aksesuarları seçebilirsiniz. Kararınız ne olursa olsun, depodan mağazaya, dört duvar içinde veya dışında kullanılabilen şık bir kurumsal 
çözüm elde edersiniz.

Tek bir Kurumsal tablet. Pek çok aksesuar. Sayısız uygulama.
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IP65 dereceli muhafaza, tam tazyikli suya karşı dirençli toz geçirmez 
bir tasarım sunar. Bu tablet 3,2 fit/1 m'den düşmeye karşı dayanıklı 
olmakla beraber, dayanıklı çerçevemiz sayesinde düşme özelliğini 
neredeyse iki katına çıkarabilirsiniz.

İş İhtiyaçlarınızı Karşılamak Üzere Yapılandırılmış
Standart Konfigürasyon, Google Mobile Services (GMS) ile birlikte 
sunulur. GMS, Gmail, Google Maps ve Google Play Store gibi entegre 
Google uygulamaları sağlar. Profesyonel Konfigürasyon, Google GMS 
olmadan sunulur ve böylece Zebra'nın değer sağlayan eklentileri 
sunulmaya devam edilirken, tüm servis bağlantılarının ortadan 
kaldırılmasıyla sistem gizliliği korunur. Her iki konfigürasyon da 
Android Açık Kaynak (AOSP) projesi temelinde geliştirilmiştir.

Tüm Diğerlerinin Bir Dokunuş Ötesinde Olan Sektör Lideri bir 
Ekran
Personel istedikleri bir veri giriş modunu seçebilir: eldivenli ya da 
eldivensiz parmak; imza yakalamak, fotoğrafa ya da bir elektronik 
belgeye not eklemek, taslak oluşturmak, not almak ve daha fazlası için 
aktif özel kalem. Ve ET50/ET55 kapasitif dokunmatik deneyimi bir üst 
düzeye taşır — ekran ıslak olduğunda bile tüm giriş modları çalışır.

Maksimum Üretkenlik İçin Tabletinizi 24x7x365 Çalışır Durumda 
Tutun
Genişletici arkalığını kullanarak opsiyonel bir pil eklediğinizde, yedek 
pil ET50/ET55’in dahili tabletini şarjlı tuttuğunda, pili şarj etmek için 
tableti hizmet dışı bırakmanız gerekmez. Dahili pilin aksine, opsiyonel 
pil çalışırken değiştirilebilen bir pildir — güç azaldıysa, kullanıcıların 
opsiyonel pili kolayca değiştirmeleri yeterlidir. Sonuç? Genişletici 
arkalıkla birlikte 15,500 mAh’e varan pil kapasitesiyle (10 inçlik sürüm), 
tablet her çalışma gününün her saatinde çalışmaya devam eder ve 
yatırımınızdan en üst düzeyde faydalanmanızı sağlar.

Giyilebilir Bir Genişletici Arkalıkla Verimliliğe Yeni Bir Boyut Getirin
Esnek çalışma kılıfımız, her işe konfor katmak için personelin üç 
"giyilebilir/takılabilir" seçeneği değişimli olarak kullanmasına olanak 
verir.
Genişletici arkalık döner bir el kayışı veya tek başına bir el kayışıyla 
birlikte gelir, böylece çalışanlar boş bir elin getirdiği esneklikten 
faydalanabilir. Tabletlerinize kurumsal sınıf veri yakalama özelliği 
eklemek için ana pil kapağını genişletici başlık ile değiştirmeniz 
yeterlidir. Genişletici arkalık dönerek yerine oturur en gelişmiş tarama 
motorlarımızdan ikisi olan SE4750 veya SE4710'la birlikte sipariş 
edilebilir. Her iki seçenek de her iki tablet boyutunda sunulur. Tarama 
motorunun her iki yanında bulunan iki pratik okutma tetikleyicisi, sağ 
veya sol elle kolay tek elle barkod okutmayı mümkün kılar. Dayanıklı 
çerçevedeki vidalama noktaları, işiniz için ideal tablet çözümünü 
yaratmak için ihtiyacınız olan tüm aksesuarları eklemenize olanak verir. 
Ayrıca, isteğe bağlı pil, herhangi bir genişletici arkalığa eklenebilir.

Takma Ve Şarj Seçenekleriyle Kesintilere Son
Kesintisiz verimlilik sağlamak üzere opsiyonel pil, USB şarj 
konnektörüyle araçta ya da bağlanabilir 4 yuvalı opsiyonel pil şarj 
cihazlarıyla arka odada şarj edilebilir. Benzersiz ShareCradle'ımız 
ET50/ET55 ile diğer Zebra mobil cihazlarını şarj etmek için aynı kızağı 
kullanmanıza olanak verir — bu, aksesuar maliyetlerinizi azaltmak 
için tasarlanmış bir aksesuar stratejisidir. ShareCradle’lar, yalnızca 
çok yuvalı şarj ve çok yuvalı Ethernet için mevcuttur ve arka taraftaki 
alanı genişletmek için bağlanabilir ve monte edilebilir. Kullanıcılar, 
bireysel tabletlerini standart bir USD şarj kablosu veya çekildiğinde 
çıkan ve tabletin yaşam döngüsünü uzatan sağlam bir şarj kablosu 
ile şarj edebilir. Ayrıca araç, forklift, duvar ve masaüstü kurulumları 
için cradle/tutucu çözümleri bulunur. Perakendeciler kiosk ve duvara 
montaj gereklerini karşılayabilen takma istasyonu seçeneğini 
beğeneceklerdir. Çeşitli tek yuvalı ünitelere, şarja özel bir ünite ile 
maksimum çevre birimi bağlantısı için üç USB 3.0 port, Ethernet 
bağlantısı ve bir HDMI port sunan bir ünite de dahildir. Üniteler iki 
tarzda gelir: standart ve — tabletin yanı sıra dayanıklı çerçeve sunan 
— sağlam.

Her Şeyi Tek Seferde, İlk Seferde Yakalayın
ET50/ET55’e Bluetooth özellikli tüm barkod okuyucuları 
bağlayabilseniz de, Zebra iki ilave kurumsal sınıf barkod okuma 
seçeneği sunar. Bağımsız Bluetooth CS4070, kablosuz bir cep barkod 
okuyucusu olup, basılı ya da elektronik, her tür yüzey üzerinde her tür 
barkod için rakipsiz bir barkod okuma performansı sağlar. Benzersiz 
ve hafif RS507 yüzük barkod okuyucu, el kullanmadan barkod 
okuma özelliği sunmakta olup, envanter yapması gereken perakende 
personeli ya da teslimat yapan şoförler için idealdir.

Dayanıklılığı İki Katına Çıkarın
Sağlam çerçevemizi 8,3 inç veya 10,1 inç’e eklemeniz yeterlidir. ET50/
ET55 düşme özelliklerini neredeyse iki katına çıkarır - kurye sürücüler, 
servis teknisyenleri ve dört duvar dışında çalışan diğer işçilerin 
yanı sıra, depolarda, kendin-yap tarzı mağazalar ve bahçe eşyaları 
mağazaları gibi açık alanlarda çalışanlar için idealdir. Standart düşme 
özelliği, 3,2 fit/1 m’den betona düşmedir. Düşme özelliği, sağlam 
çerçeve ile birlikte 5,9 fit/1,8 m’ye yükselir.
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Fiziksel Özellikler

Boyutlar 8,3 inç tablet: 9 inç G x 5,9 inç Y x 0,5 inç D
228 mm G x 150 mm Y x 12,5 mm D
10,1 inç tablet: 10,6 inç G x 7,1 inç Y x 0,5 inç D
269 mm G x 181 mm Y x 12,5 mm D

Ağırlık 8,3 inç: 1,2 lbs/555 g; 10,1 inç: 1,55 lbs/750 g

Ekran 8,3 inç: 21 cm ve 10,1 inç: 25,6 cm; 1920x1200;
Corning Gorilla Glass; active digitizer (yalnızca 10,1 
inç);
dışarıda görünebilir

Dokunmatik Panel Kapasitif 10 noktalı çoklu dokunmatik ekran

Arka ışık Ortam ışık sensörü

Klavye Seçenekleri Sanal; Bluetooth®; USB

Genişleme Kolayca aksesuar eklemek için entegre konnektör

BAĞLANTI Takma konnektörü: USB 3.0, HDMI, şarj; dayanıklı 
ünite arayüzleriyle kullanmak için dayanıklı konnektör 
Arayüzler: tam boy USB 2.0 konnektör, 3.5mm ses 
girişi, μUSB (şarj etmek için)

Bildirim LED flaş; barkod deşifre etme; kamera LED göstergesi

Ses Stereo hoparlörler ve iki mikrofon (biri öne diğeri 
arkaya dönük) 

Performans Özellikleri

CPU Windows: Intel dört çekirdekli 1.59 GHz (Turbo Fre-
kans = 2.39 GHz) Frekans 64 bit OS destekler
Android: Intel dört çekirdekli 1.33GHz (Turbo Frekans 
= 1.86GHz)

İşletim Sistemi Windows 10; Android 10; A11/R ile yükseltilebilir1

Bellek Windows: 4 GB LPDDR3 RAM; 64 GB eMMC Flaş; 
Kullanıcı tarafından erişilebilir micro SDXC kart yuvası 
(standart 2TB'ye kadar destekler)
Android: 2 GB LPDDR3 RAM; 32 GB eMMC Flaş; 
Kullanıcı tarafından erişilebilir micro SDXC kart yuvası 
(standart 2 TB'ye kadar destekler)

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı 32°F ila 122°F / 0°C ila 50°C

Depolama Sıcaklığı -4°F ila 140°F / -20°C ila 60°C

Düşme Dayanıklılık 
Özelliği

Standart: sağlam çerçeve olmadan 3,28 fit/1 m’den 
betona
Opsiyonel sağlam çerçeve ile: MIL-STD-810G uyarınca 
5,9 fit/1,8 m yükseklikten betona

Muhafaza IP65

Titreşim Çalışırken: rastgele titreşim 10-1000 Hz, 1.9g RMS, 1 
saat/eksen.
Çalışmaz durumdayken: rastgele titreşim 10-1000Hz, 
4.1g RMS

Nem %10 ile %90 arası bağıl nem (yoğuşmasız)

Güç

Pil Kullanıcı Profili Tüm bir vardiya için yeterli güç; ikinci opsiyonel pil ile 
kesintisiz çalışma sağlanır

Pil 8,3 inç: 5900 mAh şarj edilebilir Li-iyon; kullanıcı 
tarafından değiştirilebilir
10,1 inç: 8700 mAh şarj edilebilir Li-iyon; kullanıcı 
tarafından değiştirilebilir
8,3 inç veya 10,1 inç için çalışırken değiştirilebilen 
6800 mAh’da 3.6 V’luk (24.4 Whr) opsiyonel ikinci pil 
mevcuttur ET50/ET55

Veri Yakalama

Barkod Okutma Windows: Genişletici arkalık aksesuarıyla birlikte 
verilir: Donanım kod çözme özelliğine sahip SE4750 
veya SE4710 entegre gelişmiş görüntüleyiciler
Android: Genişletici arkalık aksesuarıyla birlikte 
verilir: Donanım kod çözme özelliğine sahip SE4750 
entegre gelişmiş görüntüleyiciler

Özellikler
Arka Kamera Görüntü yakalama: Kullanıcı tarafından kontrol edile-

bilir LED flaş, aydınlatma ve nişan alma özellikleriyle 
8MP otomatik odaklamalı kamera; fotoğrafları, 
videoları, imzaları ve belgeleri yakalar

Ön Kamera Video paylaşımı ve düşük aydınlatma koşulları için 
optimize edilmiş 2 MP 1080p tam HD

Video 1080p (Tam HD, 1920 x 1080), Çerçeve hızı = 30fps

Kablosuz İletişim

WLAN Windows – 802.11 a/b/g/n; aktarım ve alım için çift 
band 2x2 MIMO
Android – 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i; aktarım ve alım için 
çift band 2x2 MIMO

WWAN HSPA+ ile Global LTE
Kuzey Amerika: AT&T (HSPA+) ile AT&T LTE
3G destekli; EVDO fallback özelliğiyle Verizon LTE

WPAN Windows: Sınıf 2, Bluetooth v4.0 (Bluetooth Smart)
Android: Sınıf 2, Bluetooth v4.1 (Bluetooth Smart)

GPS GNSS, Destekli GPS için LTO teknolojisiyle, bağımsız 
çalışmadan ödün vermeksizin GPS ve Glonass'ı 
destekler

NFC P2P: ISO 18092; Okuyucu/Yazıcı: ISO 14443 –A-B,  
MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Etiket Türleri 
1 ila 4; Kart emülasyonu: ISO 14443 –A-B-B’, MIFARE, 
FeliCa RF; 3 cm’ye dek mesafe

Sensörler

Jiroskop Açısal momentumun korunumu ilkelerine dayanarak 
yönü muhafaza eder

Hareket Sensörü 3 eksenli hız ölçer, dinamik ekran yönü ve güç yöneti-
mi için hareket algılayıcı uygulamaları mümkün kılar

Ortam Işık Sensörü Ekran parlaklığı, tuş takımı ve ekran arka ışığını 
otomatik olarak ayarlar

İmalat
• Envanter yönetimi 
• Besleme hattı ikmali 
• Güvenlik testi 
• Bakım/onarım 
• Uyumluluk kontrolü 
• Alım/saklama/gön-

derim

Kamu
• Bakım Onarım 

Operasyonları 
(Maintenance Repair 
Operations - MRO) 
(güvenlik ve silah 
denetimleri, araç 
bakımı) 

• Teftiş ve denetimler

Perakende
• Envanter yönetimi 
• Rehberli satış 
• Fiyat kontrolü 
• MPOS 
• Kasa kuyruklarını 

azaltma

Depo ve Dağıtım
• Depo ve açık depo 

yönetimi 
• İade işlemleri 
• EDI (Elektronik Veri 

Alışverişi) işlemleri

Taşıma ve Lojistik
• PoD (Teslim Belgesi)/

DSD (Doğrudan 
Teslimat) onayı

• Açık depo ve depo 
yönetimi 

• Yönlendirme/plan-
lama 

• Kargo/konteyner 
takibi 

• Filo bakımı 
• Varlık yönetimi

Saha Hizmetleri
• Mobil hizmet görev 

dağılımı 
• İş sipariş yönetimi 
• Varlık takibi 
• Bakım/denetim 
• Sayaç okuma

Saha Satışı
• Saha satış otomas-

yonu/DSD (Doğrudan 
Market Teslimatı) 

• Müşteri ilişkileri 
• Satış öncesi/sipariş 

yönetimi 
• Satış geliştirme/anket 
• Mobil ödeme

Pazarlar ve Uygu-
lamalar
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Parça numarası: SS-ET50-55 08/14/2020 HTML

Elektronik Pusula Bağımsızdır; GPS'e bağlı değildir

Güvenlik

İsteğe bağlı SKU’da FIPS TAA uyumludur

Çevre Birimleri ve Aksesuarlar

Aksesuarlar şunları içerir: ShareCradle'lar (4 yuvalı); takma istasyonları; araca 
monte edilebilir cradle; tek yuvalı şarj cradle’ı; 4 yuvalı opsiyonel pil şarj cihazı; 
dayanıklı çerçeveler; kolaylıkla aksesuar (barkod okuyucu/el kayışı ve opsiyonel 
pil bölmesi veya el kayışı ve opsiyonel pil bölmesi) eklemek için genişletici arkalık; 
kılıf; yedek piller, aktif özel kalem, ekran koruyucular; şarj kabloları ve daha fazlası

Yasal

Yasal konularda bilgi için lütfen ziyaret edin:
www.zebra.com/et5X

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde, ET50/ET55 
Kurumsal Tablet sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme 
kusurlarına karşı garantilidir. Garanti beyanının tamamı için şu adrese gidin:
https://www.zebra.com/warranty adresini ziyaret edin

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Destek Hizmetleri (www.zebra.com/zebraonecare) cihazlarınızın 
kullanıma hazır bulunurluğunu ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Özellikleri 
arasında 7/24 teknik destek, cihaz diyagnostiği, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş 
değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı İzlenebilirlik hizmetleri de 
mevcuttur.

Dipnotlar

1. A11/R’nin ardından piyasaya sürülecek Android OS desteği, Qualcomm onayına 
bağlıdır.

Android için Mobility DNA

Mobility DNA çözümleri, çeşitli özellikler eklemenin yanı sıra mobil cihazlarımızın 
konuşlandırılmasını ve yönetimini basitleştirerek, mobil bilgisayarlarımızdan daha 
fazla değer elde etmenizi sağlar. Zebra’ya özel bu özellikler hakkında daha fazla 
bilgi için
www.zebra.com/mobilitydna adresini ziyaret edin
 
Mobility DNA yalnızca Android’de mevcuttur. Özellikler modele göre değişebilir ve 
Destek Sözleşmesi gerekebilir. Hangi çözümlerin desteklendiğini görmek için:
https://developer.zebra.com/mobilitydna
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