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L10 Windows Sağlam Tablet
Gelişmiş XPAD, XBOOK ikisi bir arada ve XSLATE 10,1 inç ‹her ortama uygun› tabletler
Zebra’nın L10 Windows Sağlam Tablet serisi ile en zorlu ortamlarda mobil verilerin gücünü personelinizin eline verin. Sahada enerji, su
ve gaz, telekomünikasyon, inşaat, kamu güvenliği ve devlet dairelerinin yanı sıra depolar ile üretim tesislerinde çalışanların ihtiyaçlarını
karşılayan üç model. Sağlam, her yere uygun tasarımı sayesinde evde, kapalı alanlarda, dışarıda, dondurucuda, sıfır derecenin altındaki
soğuklarda ve aşırı sıcaklarda, forkliftlerde, kamyonlarda ve diğer araçlarda, parlak güneş ışığında bile kullanılabilir. Tüm uygulamalarınızda çok hızlı performans sağlayan gelişmiş bir platform, tek şarjla tüm vardiya veya 24 saat enerji sunan bir pil ve en hızlı kablosuz
bağlantılar: WiFi, Bluetooth, cep telefonu şebekesi, GPS ve NFC. Tüm doğru veri yakalama seçenekleri personel verimliliğini artırın. L10
tabletlerimizi günlük kullanımı kolaylaştıran kurumsal aksesuarlarla özelleştirin. L10 Serisi: iş yeri için tasarlanan üstün Windows sağlam
tabletler.
Entegre sert kulp, gün boyunca ayakta olan personel için XPAD L10'u
taşımayı kolaylaştırır. Geleneksel bir tablet tasarımına ihtiyaç duyan
personel için ise XSLATE L10 en küçük ve en hafif model. Hangi
modeli seçerseniz seçin, aynı sağlam tasarıma, CPU platformuna,
aynı kullanıcı deneyimine ve tüm uygulamalarınız için sürekli desteğe
sahip olursunuz.
Kombinasyon aksesuarları ile özelleştirin
Hangi modeli seçerseniz seçin, hepsiyle çalışan bir kurumsal sınıf
aksesuar ailesine sahip olursunuz. Aksesuar satın almak ve yönetmek daha kolaydır. Çeşitli masaüstü, endüstriyel ve araç takma üniteleriyle personeliniz için günlük kullanımı basitleştirebilirsiniz: omuz
kayışı, ayaklık ve daha fazlası.

Sağlam çok yönlülükte son nokta
Üç model ile neredeyse tüm iş ihtiyaçlarını karşılayın
XBOOK L10 ikisi bir arada sağlam tablet, üstün esneklik sunuyor:
yoğun veri girişi için tam özellikli bir klavye ile dizüstü bilgisayar yerine kullanın, ayaktayken veya yürürken kolay kullanım için klavyeyi
çıkarın veya beraberindeki takma ünitesi ile araca monte edin; forkliftten depoya, teslimattan ilk müdahale araçlarına kadar.

Bağlantı noktaları ve ilave veri yakalama seçenekleri ekleyin.
İlave donanıma kolay bağlantı için daha fazla bağlantı noktasına
mı ihtiyacınız var? Sorun değil, True RS232 serisi veya HDMI giriş
bağlantı noktası eklemeniz yeterli. Hatasız barkod yakalamak ve
düzene koymak için barkodları okutmak mı istiyorsunuz? XPAD›e
kurumsal sınıf bir barkod okuyucu ekleyin. Daha fazla güvenlik
opsiyonuna mı ihtiyacınız var? Ortak Kullanıcı Erişim Kartı (CAC) veya
Akıllı Kart Okuyucu ekleyin. Kuruluşunuz RFID kullanıyorsa, UHF
RFID okuyucu ekleyebilirsiniz.

XPAD, XBOOK ve XSLATE L10: işletmeler için en gelişmiş sağlam Windows tabletler.
Daha fazla bilgi için www.zebra.com/l10 adresini ziyaret edin
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En yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik
Uzun ömürlü sağlam bir tasarım
Su ve toz geçirmeyen, düşmeye dayanıklı bu tablet hepsini
karşılayacak şekilde üretildi. Betona düşürün. Islatın, hatta yuva
kapağı açık olsa bile. Aşırı sıcaklarda ve sıfır derecenin altındaki
soğuklarda, kamyonda, arabada, forkliftte veya tehlikeli malzemelerin
olduğu yerlerde kullanın.1 Hafif magnezyum çerçevesi çelikten daha
dayanıklıdır, bükülmez; böylece ağırlığı artırmadan sağlamlığa sahip
olursunuz.
Tüm doğru özelliklere sahip 25,7 cm geniş ekran
Neredeyse hiçbir şey kullanıcıların bu gelişmiş, çoklu dokunmatik
ekrana bilgi girmesini engelleyemez; eldiven, yağmur ve kar bile.
Kullanıcılar diledikleri veri giriş modunu seçebilir: parmakla veya
kalemle. Corning Gorilla Glass, cihazın bu en hassas parçasını
çizilmeye ve darbelere karşı en iyi şekilde korur. Ultra parlak 1000
nit View Anywhere® ekran, doğrudan güneş ışığında bile kolayca
görüntülenebilir.
Benzersiz pil gücü ve pil yönetimi
Standart pille tüm vardiyaya yeterli güce ve ekstra güçlü pille 24 saat
güce sahip olun. Çalışırken değiştirilebilen pil ile L10 tabletleriniz
daima iş başındadır, asla şarj yuvasında beklemez. İsteğe bağlı şarj
cihazı ile yedek bir pil her zaman elinizin altında.

Kurumsal veri yakalama ile en yüksek verimlilik
Çift fonksiyon için ön ve arka kamera
Personelinizin teknik ekipman sorunlarını ve daha fazlasını çözmek
için ihtiyaç duydukları yardımı yerinde ve anında alması için 2 MP
renkli ön kamera ile videolu arama imkanı sunun.

13 MP renkli arka kamera ile ayrıntılı fotoğraf ve videolar çekin;
anında durum kanıtı/teslimat/hizmet kanıtı, kanıt yakalama, sorun
belgelendirme ve daha fazlası için idealdir.
Neredeyse her koşuldaki barkodları kusursuz yakalayın
Entegre Zebra SE4710 kurumsal sınıf okuma motoru (sadece XPAD
L10 için opsiyonel) ile personeliniz okut düğmesine basarak anında
yakalayabilir; çizik, kirli veya kötü basılmış olsa bile.

En gelişmiş bağlantı
En hızlı hücresel bağlantılar
4G LTE desteği ile, personeliniz dünyanın her yerinde, şehirde veya
kırsalda, bağlantı halindedir; araçlarda veya yürürken, içeride veya
dışarıda. AT&T FirstNet ve Verizon gibi önde gelen kamu hizmet
ağlarının onayına sahip acil müdahale ekipleri, acil durumlarda ticari
şebekelere aşırı yüklenme olduğunda güvenilir bağlantılara sahip
olurlar.
Daha Az Güç ile En Uzun WiFi Menzili ve Hızı
2x2 Çoklu Kullanıcı Çoklu Girdi Çoklu Çıktı (MU-MIMO) teknolojisi
hüzmeleme tespiti, WiFi ağ kapasitesi, hızı ve menzilini artırarak erişim
noktalarının aynı anda birçok cihazla iletişim kurmasını sağlar. İşlem
mobil cihazdan erişim noktasına kaydırılarak pil ömrü artırılmıştır.
Daha hızlı ve esnek iletişim için daha fazla bağlantı seçeneği
Standart Bluetooth 4,2 ve Gigabit Ethernet desteği; ayrıca NFC, GPS
ve UHF RFID opsiyonları daima bağlı olmanızı sağlar.

En gelişmiş yönetilebilirlik
Temini ve yönetimi kolay
Üç model de ortak bir Windows 10 Pro platformunu kullanır ve birçok
güvenlik seçeneği sunar. Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0 farklı
kullanıcılar için farklı güvenlik düzeylerini seçmeyi ve uygulamayı
kolaylaştırır. Akıllı Kart, Ortak Erişim Kartı (CAC) desteği ve L10
tabletlerindeki verilere ve uygulamalara erişimi kontrol etmek için bir
parmak izi okuyucu erişimi kontrol eder. Ve bir Kensington kilit yuvası
hırsızlığa karşı korur.
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Özellikler
Fiziksel Özellikler
Boyutlar

Ağırlık

XSLATE: 11 inç U x 7,7 inç G x 0,88 inç D
280,8 mm U x 195,2 G mm x 22 mm D
XPAD: 11 inç U x 10 inç G x 0,88 inç D
280,8 mm U x 255,9 G mm x 22 mm D
XBOOK: 11 inç U x 8,3 inç G x 2,36 inç D
280,8 mm U x 210,8 G mm x 60 mm D
XSLATE: 2,8 lb/1,3 kg2
XPAD: 3,1 lb/1,4 kg2
XBOOK: 4,63 lb/2,1 kg2

Çerçeve

Magnezyum alaşımlı dahili çerçeve ve harici elastomer köşe tamponları

Ekran

10,1 inç 2K çözünürlüklü ekran
WUXGA 1920 x 1200 (16:10)
- View Anywhere® nominal 1000 Nit kapasitif
Corning® Gorilla® Glass 3
Kapasitif 10 noktalı dokunmatik ekran
Kontrast oranı = 800 ila 1000 : 1
±85° geniş görüntüleme açısı
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir yansımasız standart ekran koruyucu - 3H sertlik
Kullanıcı tarafından seçilebilen, eldivenli ve ıslak mod
Gece görüş modu sadece Active View Anywhere
Ekranda desteklenir

Grafikler

Intel® UHD Graphics 505

Pil Ömrü ve Güç

Standart pil: 9,5 saate kadar3
Ekstra güçlü pil: 25 saate kadar3
Pil şarj süresi:
- Standart pil: sistem kapalıyken 2,75 saat4
- Ekstra güçlü pil: sistem kapalıyken 3,25 saat4
Standart bridge pil (1 dakikada değiştirme)
- Çalışırken değiştirilebilen pil standart olarak gelir
Giriş Voltajı: 12-20 V, AC Adaptörü: 19 V

Bağlantı noktaları/
Bağlantı

Takma konektörü
(2) USB 3.0 bağlantı noktaları
USB Tip-C bağlantı noktası (USB 2.0, USB 3.0 Ekran
Bağlantı Noktası çıkışı)
3,5 mm ses çıktısı (stereo çıkış, mono giriş)
RJ-45 ethernet bağlantı noktası
Çift Nano SIM (4FF)
Mikro-SDXC

Genişleme Yuvası

Mikro-SDXC

Entegre Seçenekler

NFC
Opsiyonel 1/2 boyutlu barkod okuyucu (Sadece XPAD)
Opsiyonel gerçek RS232 Serisi veya HDMI girişi
Opsiyonel HDMI girişi veya
Opsiyonel CAC / Akıllı Kart okuyucu veya
Opsiyonel UHF RFID okuyucu (AEI)

Sağlam Klavye

XBook L10 dahildir: arka aydınlatma; IP65; 1 m düşme
dayanıklılık özelliği; kayış/ayaklık (sağlam klavye
XSLATE ve XPAD için opsiyoneldir)

Güvenlik

Entegre parmak izi okuyucu
Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0
Opsiyonel CAC / Akıllı Kart okuyucu
Kensington kablo kilidi yuvası
TAA uyumlu

Durum Göstergeleri

Sistem durumu, pil durumu, kamera aktif, SSD
aktivitesi

Ses Sistemi

Yüksek Tanımlı Intel ses sistemi
Realtek® HD Codec
RealTek gürültü iptal teknolojisi
Çok yönlü mikrofon
- 2 mikrofon (2 adet ön)
XPAD: 1 ön hoparlör
XSLATE/XBOOK: 1 arka hoparlör

Performans Özellikleri
İşletim Sistemi

Windows® 10 Pro, 64 bit

İşlemci

Intel® Pentium® işlemci N4200; (LPDDR4, 1.10 GHz turbo frekans ile 2.50 GHz)

Bellek

8 GB

Depolama Seçenekleri

128 GB SATA SSD
256 GB SATA SSD
512 GB SATA SSD

Kullanıcı Ortamı
Çalışma Sıcaklığı

-4° F ile 140° F/-20° C ile 60° C arası; MIL-STD-810G

Depolama Sıcaklığı

-22° F ile 158° F/-30° C ile 70° C arası; MIL-STD-810G

Termal Şok

-22°F - 158°F/-30°C - 70°C beş (5)
dakika içinde, işletim dışı; MIL-STD-810G

Düşme Dayanıklılık
Özelliği

MIL-STD-810G
6 fit/1,83 metreden beton üzeri kontrplak zemine
düşme, 4 fitten/1,22 m’den beton zemine düşme

Sızdırmazlık

IP65

Tehlikeli Ortamlar

Tehlikeli yerler için C1D2 (Sınıf 1 Bölüm 2)1

Titreşim

Minimum bütünlük işletim dışı, ağır kamyonların
sarsıntılı ortamlarında çalışma; MIL-STD-810G

Şok

40 G işletim; MIL-STD-810G

Nem

%3 ile %95 yoğuşmasız, -22 ° F ile 140 ° F/-30 °C ile 60
°C, 48 saatlik 5 döngü; MIL-STD-810G

Suya Dirençli

Yöntem 506,5 - İşlem I, rüzgar hızı saatte 40 mil,
saatte 4 inç, 4 taraflı; MIL-STD-810G

Savrulan Kum

20M/S, 140°F/60°C yüksek sıcaklıkta 1.1g/m3 (+/-.3g);
MIL-STD-810G

Savrulan Tozlar

Hız 8.9M/s toz konsantrasyonu, 140 °F/60° gibi yüksek
sıcaklıklarda 3,9 g/m3

Sıvı Kirliliği

50/50 su ve kireç solüsyonu, 50/50 su ve hidrojen
peroksit, dizel yakıt, mineral bazlı yağ, Lysol dezenfektan, metil alkol, izopropil alkol; MIL-STD-810G

Yükseklik seviyesi

İşletim: 15.240 m; MIL-STD-810G

Veri Yakalama
Kamera

13 MP AutoFocus’lu arka kamera; flaşlı 2 MP ön
kamera

NFC

Opsiyonel

RFID

Opsiyonel UHF RFID Okuyucu (AEI)

Barkod Okuyucu

Sadece XPAD için opsiyonel: SE4710 1/2 boyutlu
görüntüleyici

Kablosuz WAN/GPS Verileri (Hücresel)
Radyo

Opsiyonel dahili kablosuz (bir genişleme yuvası ve şu
seçenekler:
• Sierra Kablosuz EM7565, 4G LTE ve GNSS (GPS +
GLONASS + Galileo + Beidou)
• Sierra Kablosuz EM7511, GNSS’li LTE-Advanced
• Gizli GNSS, Navisys u-blox GPS + SBAS’lı GLONASS
AT&T FirstNet Ready ve Verizon PNTM sertifikalı
CBRS Kapasiteli (Bant 48) - yalnızca EM7511

Kablosuz LAN (WiFi)
Radyo

Intel Çift Bant Kablosuz-AC 8265 Wi-Fi® plus

Kablosuz PAN (Bluetooth)
Bluetooth

Sınıf 1, Bluetooth® 4.2 (EDR + BLE)

Yasal
Ürün Güvenliği

UL/CSA 60950-1 2nd Ed.; UL/CSA 62368-1 2nd Ed.;
EN 60950-1 2nd Ed.; IEC 62368-1 2nd Ed.; EN 62368-1
2nd Ed.; AS/NZS 62368.1; NOM-019-SCFI
Tehlikeli Lokasyonlar: C1D2; ANSI/ISA 12.12.01-2013

SAR

FCC OET 65 Supplement C; CAN/CSA RSS-102 Sayı 5,
Güvenlik Kodu 6; EN 62311, EN 62209-2; EN622092:201

Pazarlar ve Uygulamalar

• Depolama ve soğuk
depo
• İletişim
• Üretim — Mağaza içi
• Benzin ve Gaz
• Madencilik
• Saha hizmetleri
• Hizmet bölmesi
• İnşaat
• Yardımcı Yazılımlar
• Kamu
• Kamu Güvenliği
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EMC

FCC Bölüm 15 B, Sınıf B; CAN/CSA ICES-003, Sınıf B
EN55032, Sınıf B; EN 301-489-1; EN 301-489-17; EN
301-489-24; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN55024;
EN 303 413

Ortam

Kaliforniya Proposition 65; Pil Şarj Sistemler; RoHS
2 Doğrudan 2011/65/EU; WEEE Direktifi 2012/19/EU;
Pil: Atık Direktifi 2013/56/EU; NMX -1-122-NYCE-2006
(Mexico Energy Consumption); Energy Star Uyumlu;
EPEAT Silver

Aksesuarlar
Araç yuvası; endüstriyel yuva; ofis yuvası; standart ve uzun süreli piller; uzun süreli
pil braketine sahip ayak; tek bölmeli pil şarj cihazı; güç adaptörleri; companion
klavye; uzun ve kısa sayısallaştırıcı ve pasif kalemler; kombinasyon ayak ve
döner el kayışı; yumuşak sap; omuz kayışı; taşıma kılıfı; ekran koruyucular; ekran
temizleme bezi

Garanti
Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak L10, sevkiyat tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir.
Garanti bildiriminin tamamı için:
https://www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler
Zebra OneCare Essential ve Select: Sektörde destek çıtasını yükselten bu tam
donanımlı destek hizmetleriyle Zebra cihaz kullanılabilirliğini, cihaz değerini ve
operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarın.
Zebra İzlenebilirlik Hizmetleri — Zebra OneCare destek sözleşmesindeki Varlık
İzlenebilirlik Hizmetleri (AVS) ve VisibilityIQTM Foresight opsiyonları ile cihaz çalışma süresi, operasyonel verimlilik ve yatırım geri dönüşünü artırmak için gereken
cihaz yönetim verilerine sahip olun.

Dipnotlar
1. Tehlikeli Yerler için onaylı model gerektirir. Çoğu XSlate ve XPad modelleri C1D2
sertifikalıdır.
2. Ağırlık 36Whr pil ile ölçülen toplam sistem ağırlığını ifade eder. Nihai sistem
ağırlığı konfigürasyon, parça ve üretim farklılığına bağlı olarak değişebilir.
3. MobileMark 2014 performans test yazılımı. Pil performansı sistem konfigürasyonuna göre değişebilir. Pil ömrü ve tahmini şarj süreleri sistem ayarlarına,
uygulamalara, opsiyonel özelliklere, çevre koşullarına, pil durumuna ve kullanıcı
tercihlerine bağlı olarak değişebilir.
4. Yaklaşık Şarj Süresi. Sistem açık veya kapalıyken %5 ile %90 arası şarj olduğu
onaylanmıştır.
Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.
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