SCANPAL EDA51-DO
El terminali
İşletmeler, mobil çalışanlarının daha az zamanda daha çok
iş yapmalarına yardımcı olacak, her gün daha verimli ve
etkili çalışan bir araca ihtiyaç duyar.
Honeywell’in popüler ScanPal ailesinin en yeni üyesi olan ScanPal™ EDA51-DO el
terminali bu hedefe yönelik bir araçtır. Hızlı Qualcomm® Snapdragon™ SDM450
işlemci ve sağlam kablosuz bağlantı sayesinde, çalışanlarınız ihtiyaç duyduklarında
önemli iş uygulamalarına ve bilgilere erişebilir ve müşterilerinize mümkün olan en iyi
hizmeti sunabilir.
Barkod zarar görmüş bile olsa, anında barkod verilerini yakalayın. ScanPal EDA51DO, güçlü bir entegre Honeywell tarayıcıyla donatılmıştır. Güçlü 13 megapiksel renkli
kamerası ile teslimat belgesinden hasarlı paketlere kadar her şeyi belgeleyin.
Sezgisel, modern dokunmatik ekran tasarımına sahip ScanPal EDA51-DO, bir
tüketici akıllı telefonu kadar konforlu ve kullanımı kolaydır ve çalışanlarınız için
herhangi bir öğrenme gereksinimini ortadan kaldırır. Ancak, aynı zamanda zorlu
saha hizmetlerine ve perakende ortamlarına dayanabilecek kadar da sağlamdır.
ScanPal EDA51-DO, ayrıca çalışanlarınız kadar sıkı çalışmaya da hazır. Geniş, canlı
5 inç ekran, arka ofis sistemlerinizle ve müşterilerinizle etkileşim için bol miktarda
bilgi gösterilmesini sağlarken, güçlü 4.000 mAh lityum iyon pil tam vardiyalı
çalışma performansına ve bunun ötesine dayanır. İnce, hafif tasarım, cihazın
taşınmasını ve cebe konmasını ve tüm gün rahatça kullanılmasını kolaylaştırır.
Küçük işletmeler için uygun fiyatlı ScanPal EDA51-DO, yatırımlarınızı korumanıza
yardımcı olurken maliyetleri düşürür. Android™ O’yu çalıştırır ve işinize esneklik
ve yerleşik yatırım koruması sağlayarak Android Q’ya yükseltilebilir. İşletmelerin
kurumsal ihtiyaçlarına en uygun Android cihaz ve hizmetlerini güvenle seçmelerine,
dağıtmalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak üzere Google liderliğindeki bir
girişim olan Android Enterprise Recommended tarafından onaylanmıştır. Ayrıca,
ScanPal EDA50 aksesuarlarıyla da geriye dönük uyumludur, mevcut pilleri ve şarj
cihazlarını yeniden kullanmanızı ve toplam sahip olma maliyetinizi düşürmenize
olanak sağlar.

ScanPal EDA51-DO, mobil çalışanların daha
kısa sürede daha fazla iş yapmalarına
yardımcı olmak için sezgisel bir dokunmatik
ekran, güçlü bir işlemci, endüstri lideri bir
tarayıcı ve uzun ömürlü bir pil sayesinde
işletmelerin çalışan verimliliğini artırmasına
yardımcı olur.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

Doğrudan mağazada
teslim, adresten adrese
teslim ve perakende
satış dahil hafif
uygulamalar için
özelliklerin ve yeniden
kullanılabilir
aksesuarların doğru
birleşimiyle amaca
yönelik çözüm.

Kullanımı kolay,
sezgisel, geniş
dokunmatik ekran ve
zorlu saha servis
ortamları için hala
yeterince sağlam,
hafif, rahat, cepte
taşınabilen bir
tasarım.

Hızlı Qualcomm
Snapdragon 450
octa- core işlemci
sayesinde süratli ve
duyarlı performans ve
kritik iş bilgilerine
çabuk erişim.

Gün boyu kullanıma
yönelik tasarlanmış,
ağırlık veya yük
getirmeden 12 saat
kullanım ömrüne
sahip çıkarılabilir
4.000 mAh lityum
iyon pil paketi ile
birlikte gelir.

Honeywell’in sınıfının
en iyisi N6603
görüntüleyici ile zarar
görse dahi barkod
verilerini kolayca
yakalayın ve 13
megapiksel otomatik
odaklı renkli kamera
ile her şeyi belgeleyin.

EDA51-DO TEKNİK ÖZELLİKLERİ
MEKANİK
Boyutlar

KABLOSUZ BAĞLANTI
157 mm x 78,2 mm x 16,9

Ağırlık

272

Ekran Boyutu

12,7 cm (5,0 inç)

Çözünürlük

1280 x 720 Yüksek Çözünürlük

Arka ışık

LED

Dokunmatik Ekran

WLAN

mm (6,18 inç x 3,08 inç x
( 9, 59
0,67 inç)g

oz)

Çoklu dokunmatik kapasitif (CTP), GFF

WLAN Güvenliği
Bluetooth®

-10°C ila +50°C (+14°F ila +122°F)

Depolama
Sıcaklığı

-20°C ila +70°C (-4°F ila 158°F)

Nem
Düşürme
Yuvarlanma
Çevresel
Sızdırmazlık

%10 ila %90 (yoğuşmasız)
Oda sıcaklığında betona 1,2
m’den (4 ft) çoklu düşürme
0,5 m’de (1,64 ft) 300 kez

Bellek

Bluetooth Sınıf 4.2

NFC
GPS Destekli
Protokoller

GPS, GLONASS ve BeiDou için eş zamanlı
alıcı desteği

W WAN Telsizi*

•
•
•
•

AKSESUARLAR (STANDART)
USB İletişim
Kablosu

Micro USB 2.0 (PC ile iletişim kurar,
adaptör/ USB’den şarjı destekler)

USB Duvar Adaptörü 5 V/2 A

AKSESUARLAR (İSTEĞE BAĞLI)

IP65

El Kayışı

SİSTEM MİMARİSİ
İşlemci

WEP, 802.1x, TKI P, AES, LEAP, PEAPv0,
PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2, EAP-GTC, E
AP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2

GSM/EDGE: Bantlar 2, 3, 5, 8
UMTS/HSPA+: Bantlar 1, 2, 4, 5, 8, 9, 19
CDMA 1xRT T/EVDO: BC0, BC1, BC6
FDD-LTE: Bantlar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19,
20, 26, 28
• TDD-LTE: Bantlar 38, 39, 40,
41
Entegre Yakın Alan İletişimi

ÇEVRE
Çalışma Sıcaklığı

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8
GHz octa-core
2 GB RAM / 16 GB Flash 3 GB RAM / 32 GB
Flash

İşletim Sistemi

Androi d 8 .1

Depolama
Genişletme

MicroSDHC (128 GB’a kadar)

Tarama Kolu
Home Base
Dört Yuvalı Pil
Şarj Cihazı
Dört Yuvalı
Terminal Şarj Cihazı

Kamera

13 megapiksel renkli kamera

PC Arayüzü

Micro USB 2.0

Pil

Lityum iyon, 3,8 V, 4.000 mAh, çıkarılabilir

Gerçek Zamanlı
Saat (RTC)

Süper başlık sayesinde 10
dakikada yedekleme

Şarj Süresi

4,5 saat

Pil Çalışma Süresi

12 saat

Bir terminali ve bir değiştirilebilir pili
aynı anda şarj eder

Dört pili aynı anda şarj eder
Dört terminali aynı anda şarj eder

GARANTİ
Bir yıl fabrika garantisi
*SCANPAL EDA51-DO belirtilen ağlar üzerinde sadece veri iletişimini destekler. SCAPAL

• Tüm uyumluluk onaylarının ve sertifikaların tam listesi için
lütfen

Honeywell N3601, N6603 İnce
Tarama Motoru

EDA51-DO geleneksel sesli arama (telefon) özelliğini desteklemez.

Görüntüleyici
(1D/2D barkod sembolojileri)

LED

• www.honeywellaidc.com/compliance adresini ziyaret edin.
• Tüm desteklenen barkod sembollerinin tam listesi için
www.honeywellaidc.com/symbologies adresini ziyaret edin.
• ScanPal, Honeywell International Inc.’nin bir ticari markası
veya tescilli ticari markasıdır.
• Android, Google LLC’nin bir ticari markası veya tescilli ticari
markasıdır.

Pil Durumu
Göstergesi

kırmızı/yeşil /mavi

Sensörler

h ı z se ns örü, ışık sensörü ve yakınlık sensörü

Yerelleştirme ve
Dil

Dünya genelinde İngilizce

Ayrıntılı bilgi için
www.honeywellaidc.com
www.android.com/AER
Honeywell Güvenlik ve Verimlilik Çözümleri
9680 Old Bailes Road
Fort Mill, SC 29707
www.honeywell.com
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• Qualcomm ve Snapdragon, Qualcomm Incorporated’ın
ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
• Bluetooth, Bluetooth SG, Inc.’nin bir ticari markası veya tescilli
ticari markasıdır.
• Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

