
ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

Geleceğe hazır Mobility Edge platformunu 
temel alan şık ve çok yönlü Dolphin CT40-DO 
El Terminali, perakende satış ortaklarının ve 
yüksek sayıdaki mobil çalışanın üretkenliği 
artırmalarını ve kesintisiz bir müşteri deneyimi 
sunmalarını sağlar.

EL Terminali

DOLPHIN CT40-DO
Günümüz perakendecileri, satış kanalları genelinde müşterilerine tutarlı ve 
yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarına yardımcı olabilecek mobil cihazlara 
ihtiyaç duyuyor. İdeal şekilde, dağıtım merkezinde sipariş toplamadan 
mağaza içi teşhir-tanzim ve adrese teslim operasyonlarına kadar tüm 
faaliyetleri idare edebilecek tek bir cihaz istiyorlar.

Honeywell Dolphin™ CT40-DO El Terminali. Perakende mağaza çalışanları 
ve diğer mobil çalışanlar için tasarlanan hafif ve ergonomik Dolphin 
CT40-DO, çalışan verimliliğini artırmaya ve yorgunluğu en aza indirmeye 
yardımcı olan gösterişli ve şık, hızlı ve güvenilir tamamen dokunmatik bir 
cihazdır. Yüksek performanslı octa-core yonga seti, hızlı Wi-Fi ve 4G LTE 
bağlantısıyla donatılmış olan Dolphin CT40-DO El Terminali, çalışanların 
kritik iş bilgilerine ihtiyaç duyduklarında hızla erişmelerini sağlar. Dolphin 
CT40-DO cihazı, üniteyi düşme ve devrilmelere karşı korumak için sağlam 
bir gövde ve Corning® Gorilla® Glass 5 ekranı ile dayanıklı olacak şekilde 
üretilmiştir.

Honeywell'in Mobility Edge™ platformunu temel alan Dolphin CT40-DO 
El Terminali, toplamda daha düşük bir TCO sağlayan ve müşterinin yatırım 
getirisini en üst seviyeye çıkaran beşinci nesil Android™'e yükseltilebilir. 
Ayrıca, Android Enterprise tarafından onaylanmış olan, işletmelerin, 
kurumsal ihtiyaçlarına en uygun Android cihaz ve hizmetlerini güvenle 
seçmelerine, dağıtmalarına ve yönetmelerine yardımcı olan Google 
liderliğindeki bir girişimdir.

Geniş bir Honeywell bağlantılı uygulamalar, üçüncü taraf yazılımlar ve 
kapsamlı bir aksesuar portföyü grubuyla uyumlu olan Dolphin CT40-DO 
El Terminali, salt bir donanım aygıtından fazlasıdır. Üretim bölümü ve arka 
plandaki iç mekanlardan hafif lojistik alanlarına ve dış teslimat mekanlarına 
kadar, perakende ve hafif hizmet mobilite ortamlarına yönelik oldukça 
entegre bir çözümdür.

Mobility Edge kurumsal 
yönetim araçları 
şirketlerin uygulamaları 
derhal test edip 
doğrulamasına, işletme 
genelinde dağıtımları 
hızlandırmasına, cihaz 
performansını optimize 
etmesine, bakımı 
basitleştirmesine ve 
ürün yaşam döngüsünü 
uzatmasına olanak 
sağlar.

Android 7.1 (N) ile 
başlayan, beş Android 
neslini destekleyen 
geleceğe hazır 
yatırım koruması. 
Honeywell Sentinel 
üzerinden son Google 
yamasından geçtiğimiz 
iki yıla kadar güvenlik 
güncellemeleri 
bulunabilir.

Verimliliği en üst 
düzeye çıkarmak ve 
yatırımınızı korumak 
için gerek Honeywell 
Bağlı uygulamaları 
gerekse MDM, Bas-
Konuş ve VoIP yazılımı 
gibi üçüncü taraf 
uygulamaları ile kolay 
uyumluluk ve kesintisiz 
entegrasyon.

Dayanıklı ve şık 
Dolphin CT40-DO 
cihazı ergonomik, hafif 
ve kullanımı kolaydır, 
ele kolayca oturur ve 
gün boyu rahat ve 
üretken bir şekilde 
kullanılabilir.

Dış mekanlarda dahi 
artırılmış veri yakalama 
hızı ve okuma aralığı 
sağlamak üzere 
sunulmuş üç tarama 
motoru seçeneği; 
kullanıcı dostu yeşil 
LED nokta veya keskin 
kırmızı çerçeveli lazer 
yönlendirici arasından 
seçim yapın.
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• Tüm uyumluluk onaylarının ve sertifikaların tam listesi için 
lütfen bkz. www.honeywellaidc. com/compliance.

• Tüm desteklenen barkod sembollerinin tam listesi için lütfen 
bkz. www.honeywellaidc.com/ symbologies.

• Dolphin ve Mobility Edge, ABD’de ve/veya diğer ülkelerde 
Honeywell International Inc.’nin ticari markaları veya tescilli 
ticari markalarıdır.

• Android, ABD’de ve/veya diğer ülkelerde Google Inc’in ticari 
markası veya tescilli ticari markasıdır.

• Qualcomm ve Snapdragon, ABD’de ve/veya diğer ülkelerde 
Qualcomm Incorporated’ın ticari markaları veya tescilli ticari 
markalarıdır.

• Corning and Gorilla Glass ABD’de ve/veya diğer ülkelerde 
Corning, Inc.’nin ticari markaları veya tescilli ticari 
markalarıdır.

• Bluetooth ABD’de ve/veya diğer ülkelerde Bluetooth SIG, 
Inc.’nin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

MEKANİK

Boyutlar 162 mm x 77 mm x 18,2 mm (6,4 inç x 3,0 
inç x 0,7 inç)

Ağırlık Pil paketi ile 278 g (9,8 oz)

Ekran Boyutu 12,7 cm (5,0 inç) TFT

Çözünürlük Yüksek Çözünürlük (1280 x 720)

Arka ışık LED

Dokunmatik Ekran Çoklu dokunmatik kapasitif, Gorilla Glass 5

Sabit Tuşlar Ses düzeyi yukarı/aşağı tuşu, sol/sağ 
tarama, güç düğmesi

Yazılım Tuşu Bir uygulamanın hızlı başlatma tuşuna yeniden 
programlanabilen ekran tarama düğmesi

Ses 3,5 mm jak**, PTT, VoIP ready, hoparlör,  
HAC uyumlu

G/Ç Portları Dayanıklı, özel G/Ç konektörü

ÇEVRE
Çalışma Sıcaklığı -20°C ila +50°C (-4°F ila +122°F)

Depolama 
Sıcaklığı -30°C ila +70°C (-22°F ila +158°F)

Nem %10 ila %90 (yoğuşmasız)

Düşme 

Birden fazla 1,2 m’den (4 ft) -10°C ile 
+50°C (+14°F ile +122°F) arasında betona 
düşürülmüştür. Lastik tozluklu MIL-STD-
810G başına 1,8 m’den (6 ft) betona çok 
sayıda düşürme

Yuvarlanma 0,5 m’de (1,6 ft) 1.000 kez

ESD ±8 kV doğrudan; ±12 kV hava

Çevresel 
Sızdırmazlık

Nem ve partikül sizma, IP65/67 standartlarını 
karşıladığı bağımsız kurumlarca onaylanmıştır

SİSTEM MİMARİSİ

İşlemci 2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 
octo-core

Bellek 2 GB veya 4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flaş

İşletim Sistemi Android 7.1 Nougat ile çalışır; Android 8.1 Oreo 
ile kullanılabilir; Android R ile yükseltilebilir

Varsayılan Dil Dünya Genelinde İngilizce

Depolama 
Genişletme 

512 GB’a kadar kullanıcı erişimli microSD 
kart (SDXC/SDHC/SDIO-uyumlu)

Pil Lityum İyon, 3.8 V, 4090 mAh/4040 mAh; 
entegre tanılama araçlarına sahip akıllı pil

Çalışma Saatleri 12+ saat

Tarama Motoru 
Honeywell N3601, N6603, N6703 İnce 
Görüntüleyici (1D/2D barkod sembolojileri), 
Android için Honeywell SDK’ları

Uygulama Yazılımı Honeywell yardımcı uygulamaları ve 
demolar

Kamera Otomatik odaklı 13-megapiksel renkli 
kamera

Sensör Ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü, 
ivmeölçer, jiroskop

GARANTİ
Bir yıl fabrika garantisi

KABLOSUZ BAĞLANTI

WWAN WWAN Telsizi (ATT/VZW/SPRINT/TMO/
NA/EU)***

Gelişmiş LTE 
Desteği***

• 400 Mbps’ye kadar CAT13 LTE uydu-yer bağı
• 75 Mbps’ye kadar CAT5 LTE yer-uydu bağı

 - LTE (FDD) - Bantlar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 
13,17, 19, 20, 25, 26, 28, 29

 - LTE (TDD) - Bantlar 38, 39, 40, 41
• UMTS/HSPA+ (3G) - Bantlar 1, 2, 4, 5, 6, 

8, 9, 19
• GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 

(850/900/1800/1900 MHz)
• 1xRTT/EV-DO - Bantlar BC0, BC1, 

BC10 (B26BW)

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi onaylı

İlave WLAN  
Özellikleri 802.11 d/e/h/l/k/r/u/w

WLAN Güvenliği AÇIK, WEP, WPA/WPA2 
(Kişisel ve Kurumsal)

Desteklenen EAP TLS, PEAP, TTLS, PWD, HIZLI, LEAP CCX 
Sürüm 4 onaylı

Bluetooth® V5.0 Bluetooth ve BLE Destekli

Bluetooth  
Profilleri HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT

NFC Entegre Yakın Alan İletişimi

VPN IPSec V4/L2TP, PPTP

Bas-Konuş (PTT) Desteklenmektedir

GPS Destekli  
Protokoller 

GPS için Eşzamanlı GNSS Alıcı Desteği, 
GLONASS, Galileo ve Beidou

*Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
**3,5mm jak yalnızca Wi-Fi sürümünde mevcuttur.
***Dolphin CT40-DO belirtilen ağlar üzerinde sadece veri iletişimini destekler.
Dolphin CT40-DO geleneksel sesli arama (telefon) özelliğini desteklemez.
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