
ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

Mobility Edge platformu üzerine inşa edilmiş 
CT60-DO El Terminali gerçek zamanlı 
bağlantı, gelişmiş veri yakalama ve gelecek-
teki değişikliklerden etkilenmeyen bir yatırım 
koruması sunar.

EL Terminali

DOLPHIN CT60-DO
Honeywell CT60-DO El Terminali, kritik iş uygulamalarına herhangi bir 
yerden, herhangi bir zamanda gerçek zamanlı bağlantıya ve sahada ya 
da satış ofisinde maksimum çalışma süresi ve verimlilik için oluşturulan 
yüksek dayanıklılığa sahip uzun ömürlü form faktörü ile hızlı veri yakalama 
özelliklerine gereksinim duyan işletmeler için tasarlanmıştır. Mobility Edge™ 
platformunu temel alan CT60-DO El Terminali, ortak bir donanım ve yazılım 
platformuna dayanan entegre, tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir bir yaklaşım 
sunar - müşterilerin bugün kurumsal entegrasyon, güvenilirlik, performanstan 
veya yönetim özelliklerinden ödün vermeden entegrasyon ve esnek teknolojiler 
ile ilgili kısıtlamalardan kurtulmasını sağlar.

İşletme genelinde birden fazla cihazı bir arada tutmaya çalışmak, Kurumsal 
BT için yönetim ve sürdürme faaliyetleri bakımından zaman ve maliyet yoğun 
karışıklıkları beraberinde getirir. Mobility Edge platformuna sahip CT60-DO 
El Terminali, müşterilerin kurum genelinde tedarik, sertifikasyon ve dağıtımı 
hızlandırmasını sağlar. CT60-DO El Terminali, müşteri yatırım getirisini en 
üst düzeye çıkarmak ve daha düşük bir TCO sağlamak için dördüncü nesil 
Android™ genelinde uzun süreli bir ürün yaşam döngüsü sunar. 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.

CT60-DO El Terminali, çalışanların gün boyu bağlı ve üretken kalmasını 
sağlayan özelliklerle doludur. Endüstri lideri gelişmiş ağ bağlantısı, büyük 
dosya aktarımlarını, video akışını ve tüm uygulamalara dayanacak yeterlilikteki 
pil gücüyle iş uygulamalarına hızlı uzaktan erişimi kolaylaştırır. En hasarlı 
barkodlarda dahi hızlı, doğru 1D/2D tarama ve veri yakalama mümkündür.

Sağlam tasarım yanlışlıkla düşmeye ve devrilmeye karşı dayanıklıdır, yine de 
rahat, günlük kullanım açısından oldukça ergonomik ve hafiftir. Canlı renklere 
sahip 118 mm (4,7 inç) Corning® Gorilla® Glass 5 dokunmatik ekran, iç ve dış 
mekanlarda kolayca okunur ve parmak, eldiven veya ekran kalemi ile birlikte 
kullanılabilir.

Ortak donanım 
platformu ve kurumsal 
yaşam döngüsü 
araçları, hızlandırılmış 
ve güvenli geliştirme, 
dağıtım, performans 
yönetimi ve yaşam 
döngüsü yönetimi için 
entegre, tekrarlanabilir, 
ölçeklenebilir bir 
yaklaşım sunar.

Android 8.1 (O) ile 
başlayarak Android 
R ile desteklenir. Ek 
olarak, Windows® 
tabanlı işletim 
sistemlerini kullanan 
müşteriler, güvenilirlik, 
performans veya 
yönetim özelliklerinden 
ödün vermeden 
Android’e geçiş 
yapabilir.

CT60-DO El Terminali, 
300 Mbps’ye kadar 
olan hızlar için LTE-
Gelişmiş ve operatör 
kümeleme özelliğine 
sahip ilk kurumsal sınıf 
cihazdır. Daha iyi ağ 
kapsama alanı, hız, 
her zaman, her yerde 
bağlantı ve uzun cihaz 
ömrü sunar.

Gelişmiş 2D 
görüntüleyici, doğrusal 
ve 2D barkodlarda 
sınıfının en iyisi olan 
veri yakalama özelliği 
sağlar. Kullanıcının 
yorgunluğunu 
azaltmak için avuç 
içi ve kabzalı işlemler 
arasında geçiş yapma 
esnekliği için isteğe 
bağlı tarama kolu.

Şık, hafif ve sağlamdır. 
Cebinize kolayca sığar. 
Toz/su püskürmesine 
karşı IP65 ve IP67 
değerleri; betona 1,5 
m’den (5 ft) düşmelere 
ve 1.000 1,0 m (3,3 
ft) yuvarlanmalara 
dayanabilmektedir.
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• Belirli bir ülkede bu ürünün sertifikalandırılmasına ilişkin kamuya açık 
herhangi bir belgeyi incelemek ve indirmek için  
www.honeywellaidc.com/ compliance adresini ziyaret edin.

• Tüm desteklenen barkod sembollerinin tam listesi için  
www.honeywellaidc.com/ symbologies adresini ziyaret edin.

• Windows, Microsoft Corporation’ın ticari markası veya tescilli ticari 
markasıdır.

• Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc.’nin bir ticari markası veya tescilli ticari 
markasıdır.

• Gorilla Glass ve Corning, Corning, Inc. şirketinin ticari markaları veya 
tescilli ticari markalarıdır.

• Android, Google LLC’nin bir ticari markası veya tescilli ticari 
markasıdır.

• Qualcomm ve Snapdragon, Qualcomm Incorporated’ın ticari 
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

• Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

*H6603SR tarama motoru, Gorilla Glass 3 ve sıcak değiştirilebilir pilsiz gibi belirli 
modellerde bulunur
**Dolphin CT60-DO belirtilen ağlar üzerinde sadece veri iletişimini destekler. Dolphin 
CT60-DO geleneksel sesli arama (telefon) özelliğini desteklemez.

DOLPHIN CT60-DO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SİSTEM MİMARİSİ

İşlemci 2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core

İşletim Sistemi Android R ile yükseltilebilen Android 8.1 (O)

Bellek 3 GB/4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash

Ekran 

118 mm (4.7 inç) Yüksek Tanımlı (1280 x 720) 
parlak renklere sahip arka ışıklı LCD, açık alanda 
görülebilir, dokunmatik panele optik olarak bağlı, 
oleofobik parmak izi reddetme özelliğine sahip ekran

Dokunmatik Panel 

Ekstra dayanıklılık ve daha iyi güneş ışığı 
okunabilirliği için optik olarak bağlanmış, sağlam 
çoklu dokunmatik kapasitif dokunmatik panel. 
Eldiven ve parmak modları arasında otomatik geçiş. 
Su damlacığı tutmama. Ekranın, güneşli ortamlarda 
polarize camlarla yatay modda görünebilme 
özelliği. Artırılmış düşme dayanımı için Gorilla 
Glass 5 ile kaplanmıştır. (Gorilla Glass 5, yalnızca 
N6703SR veya N6703HD tarama motorlarına 
sahip modellerde sunulmaktadır)

Tuş takımı 
Özelleştirilebilen ekran tuş takımı, çift yönlü kenar 
tarama tetikleyicileri, ses düzeyi yükseltme/azaltma, 
açma/kapama düğmesi

Hoparlör 
Hoparlör, gürültü önleme özellikli çift mikrofon 
desteği. PTT desteği ve Bluetooth® kablosuz 
kulaklık desteği

G/Ç Portları Dayanıklı, özel G/Ç konektörü

Kamera 
13-megapiksel renkli kamera, görüntü sabitlemeli 
4K video ve geliştirilmiş pozlama denetimi için 
gelişmiş yazılım özellikleri

Sensörler Ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü, ivme ölçer, 
cayroskop, manyetometre ve basınç sensörü

Depolama 
Genişletme 

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

Pil 

Lityum İyon 3.6 V, 4040 mAh entegre pil tanılama. 
Uygulama iş akışı kaybı olmadan pillerin 1 dakikada 
değiştirilmesine imkan veren sıcak değiştirme 
özelliği. (Sıcak değiştirme yalnızca N6703SR veya 
N6703HD tarama motorlarına sahip modellerde 
sunulmaktadır)

Çalışma Saatleri 12+ saat

Kod Çözme Özelliği* 
Honeywell N6603SR, N6703SR veya N6703HD 
İnce Görüntüleyici Motorları (1D/2D barkod 
sembolojileri), Android için Honeywell SDK’leri

Uygulama Yazılımı Honeywell Yardımcı Uygulamaları Ve Demolar 

Garanti Bir yıl fabrika garantisi

KABLOSUZ BAĞLANTI

Hücresel Telsiz**

Gelişmiş LTE 
Desteği

• VoLTE’yi destekler
• 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  

(B26 BW)

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

İlave WLAN 
Özellikleri 802.11 r (802.11 k/mc - gelecek sürümlerde)

WLAN Güvenliği OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Kişisel ve Ticari)

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 

A-GPS, GLONASS, Qualcomm Gen9 position 
engine, Galileo ve BeiDou için eş zamanlı GNSS 
Alıcı Desteği

MEKANİK

Boyutlar 160 mm x 82,5 mm x 19 mm (6,3 inç x 3,2 inç x 
0,75 inç)

Ağırlık Pil paketiyle birlikte 350 gram (12.4 oz)

ÇEVRE

Çalışma Sıcaklığı -20°C ile 50°C (-4°F ile 122°F)

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

Nem %0 ila %95 bağıl nem (yoğuşmasız)

Düşürme 

MIL-STD 810G uyarınca oda sıcaklığında betona 
2,4 m (8 ft); -10°C ila 50°C (14°F ila 122°F) sıcaklık 
aralığında betona 1,5 m (5 ft); -20°C (-4°F) sıcaklık 
aralığında betona 1,2 m (4 ft) yükseklikten düşürme

Yuvarlanma IEC 60068-2-32 şartnamesine uygun olarak 1.000 
1,0 m (3.3 ft) yuvarlanmayı aşar

ESD ± 15 kV Hava ve ± 8 kV Doğrudan

Çevresel 
Sızdırmazlık 

Nem ve partikül girişinde IP67 ve IP65 
standartlarını karşıladığı bağımsız kurumlarca 
onaylanmıştır

LAZER IŞIĞI - IŞINA BAKMAYIN
RAYONNEMENT LASER NE PAS REGARDER DANS 
LE FAISCEAU. APPAREIL À LASER DE CLASSE 
2.MAX. 1mW: 650 nm. IEC 60825-1: 
2007 ve IEC 60825-1:2014. Darbe süresi 16,8 
mSn. 24 Haziran 2007 tarihli ve 50 sayılı Lazer 
Bildirimi uyarınca sapmalar hariç olmak üzere 21 
CFR 1040.10 ve 1040.11 ile uyumludur.

CLASS 2
LAZER ÜRÜNÜ


