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Carregadores
NOME DO PRODUTO

SKU

Base carregadora de baterias,
Padrão

DESCRIÇÃO

CT40-QBC-0

Para recarregar até quatro baterias.
O kit inclui doca e fonte de alimentação.
O cabo de força deve ser encomendado
separadamente.

CT40-HB-0

Para recarregar um dispositivo e bateria por vez.
O kit inclui doca e fonte de alimentação.
O cabo de força deve ser encomendado
separadamente.
Suporta USB client via conector USB tipo B.

Base carregadora, Padrão

Base Ethernet, Padrão

CT40-EB-UVN-0

Base de comunicação Ethernet para recarregar um
dispositivo e bateria por vez.
O kit inclui doca e fonte de alimentação.
O cabo de força deve ser encomendado
separadamente.
Suporta USB client via conector USB tipo B.

CT40-DB-UVN-0

Para conexão com um monitor externo.
Possui E/S para conexão HDMI, comunicações
Ethernet e três portas USB.
O kit inclui a doca de exibição e a fonte de
alimentação.
O cabo de força deve ser pedido separadamente.

Doca de exibição
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Móvel
NOME DO PRODUTO

SKU

DESCRIÇÃO

CT40-SN-USB-0

Fornece conectividade com suporte USB client.
Compatível com alça de mão, bateria e gatilho.
Carrega a bateria do computador móvel em quatro
horas ou menos.
O kit inclui adaptador de encaixe. Adaptador de
parede USB 50130570001 (5V/2A) opcional
encomendado separadamente.

CT40-VD-0

Doca veicular com cabo de alimentação de 3 pinos.

Adaptador Snap-On com cabo
USB conectado com suporte USB
client

Doca veicular

Adaptador Snap-On para encaixe
no cinzeiro

CT40-CIGR-0

Adaptador com encaixe no cinzeiro com USB SKT.

Cabo adaptador de energia com
entrada para cinzeiro

50138169-001

Cabo de alimentação com encaixe no cinzeiro,
1,8mm (0,07”).

Suporte veicular para doca

805-638-001

Item necessário para instalação da doca veicular.
Consiste em um braço pivô ajustável de 12,07cm
(4,75”) Com duas esferas de aço inoxidável de
3,8cm (1,5”) e guia de instalação.
Requer hardware fornecido pelo cliente para
garantir a montagem no veículo.
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Soluções vestíveis
NOME DO PRODUTO

SKU

DESCRIÇÃO

CT40-WS-PB

Solução vestível para leitura de códigos de barras
1D/2D sem a necessidade de segurar o dispositivo
com a mão.
Consiste em uma braçadeira de borracha e um leitor
de dedo em forma de anel com fio com alcance de
leitura máximo de 409mm.

Pulseira de plástico/borracha
com anel de leitura cabeado

Pulseira de plástico/borracha

HWC-ARM BAND

Solução vestível para encaixe do dispositivo no
braço com a pulseira de plástico/borracha.

CT40-WS-AB

Solução vestível para encaixe do dispositivo no
pulso com a pulseira de plástico/borracha.

Pulseira de plástico/borracha

Capa protetora TPU

CT40-PB-00

Capa protetora TPU.
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Suprimentos de energia
NOME DO PRODUTO

SKU

DESCRIÇÃO

Bateria

318-055-015

Bateria de 4040 mAh para uso exclusivo em versões
CT40 de trava metálica.

50121666-001

Fonte de alimentação de 36W para uso com a base
de conexão Ethernet e base de recarregamento.
Cabo de força da região deve ser solicitado
separadamente.

50130570-001

O kit do adaptadores de energia USB (5V/2A) inclui
plugs EU, Reino Unido, EUA e IN.

Fonte de alimentação de mesa

Kit de plug de adaptador
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Gatilhos
NOME DO PRODUTO

SKU

DESCRIÇÃO

CT40-SH-DC

Encaixe ou desencaixe facilmente ao computador
móvel. Compatível com docas de carregamento, alça
de mão e snap-on.

CT40-SH-PB

Kit, gatilho de leitura CT40 e capa protetora TPU.

Gatinho, compatível com a doca
de carregamento

Gatilho e capa protetora TPU
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Proteção
NOME DO PRODUTO

SKU

DESCRIÇÃO

Capa protetora de borracha

CT40-RB-00

Capa protetora preta de borracha para o CT40.
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Acessórios diversos
NOME DO PRODUTO

SKU

DESCRIÇÃO

Kit, alça de mão com 3 pçs
CT40-HS-3PK

Kit de 3 alças de mão substituíveis para o CT40.

CT40-SP-10PK

Kit de 10 películas protetoras de tela autoadesivas.

856-065-005

Cartão Micro-SD, 2 GB, AF2GUDI, RoHS

Kit, película protetora de tela
com 10 pçs

Cartão Micro-SD de nível
industrial

856-065-006

856-065-007

Cartão Micro-SD, 4 GB, AF4GUDI, RoHS

Cartão Micro-SD , 8 GB, AF8GUDI, RoHS
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Cabo de força
NOME DO PRODUTO

SKU

Cabo de força - BR

321-054-001BR

DESCRIÇÃO

Cabo de força, Brasil, 1,5 m (4,9 pés)

Para mais informações, visite:
www.honeywellaidc.com/pt-br
Honeywell Safety and Productivity
Solutions
Av. Tamboré, 267 - 17º andar
Barueri, SP, 06460-000
(11) 3711-6770
www.honeywell.com
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