
FIȘĂ SPECIFICAȚII
ET50/ET55 TABLETĂ 

ET50/ET55 TABLETĂ INDUSTRIALĂ
TABLETA INDUSTRIALĂ CONSTRUITĂ PENTRU AFACERI
ET50/ET55 combină cel mai bun stil consumer cu toate funcțiile de clasă industrială de care aveți nevoie pentru a crește productivitatea forței de 
muncă și a amortiza în mod real investiția. Lucrătorii dvs. vor primi o tabletă personală elegantă, în timp ce dvs. primiți o tabletă robustă, construită 
să dureze ani, baterie excepțională, captură de date de clasă industrială din prima - de la coduri de bare 1D și 2D la fotografii și etichete NFC, plus 
securitate de clasă industrială pentru date și administrare centralizată. Fie că utilizatorii sunt înăuntru sau afară, familia de accesorii cuprinzătoare 
fac ușoară personalizarea tabletei pentru a corespunde nevoilor specifice fiecărei sarcini.

TABLETA ET50/55 — STIL COMERCIAL ÎN EXTERIOR. AFACERI ÎN INTERIOR. 
Pentru mai multe informații despre tableta industrială ET50/55, vizitați www.zebra.com/et5x 

sau accesați lista noastră de contacte globale la www.zebra.com/contact

în lume o conexiune sigură, fără fir, prin cea 
mai rapidă rețea de date celulare din lume.

Alegeți mărimea care vi se potrivește Alegeți 
mărimea de afișaj care asigură spațiul necesar 
pentru aplicațiile de business - de 8,3 inchi sau 
de 10,1 inchi.

O arhitectură de baterii mult mai flexibilă 
pentru alimentare constantă 24x7x365
Pe lângă bateria integrată interschimbabilă puteți 
să adăugați opțional o baterie care se poate 
schimba ”la cald” printr-o extensie unică, ceea ce 
permite adăugarea de funcții noi. Ambele baterii 
oferă cea mai mare putere din clasa lor pentru 
ciclu de viață maximă. Iar pentru că bateria 
opțională se poate schimba şi în mers bateria 
principală se poate alimenta, veți avea la 
dispoziție alimentare continuă - nu va fi nevoie 
niciodată să scoateți dispozitivul din serviciu 
pentru încărcare sau schimbare de baterie.

Standby conectat pentru o experiență 
adevărată de smartphone pornit în 
continuu Asemenea unui smartphone, tabletele 
Windows primesc e-mailuri, mesaje text și multe 
altele fără întârzieri, în timp ce sunt în stadiul de 
hibernare cu alimentarea pornită.

Configurații standard și profesionale pentru 
a se conforma diferitelor nevoi de business
Configurația standard include Google Mobile 
Services (GMS) și Android for Work (AFW). GMS 
oferă aplicații Google integrate cum ar fi Gmail, 
GoogleMaps și Google Play Store, în timp ce AFW 
oferă funcții industriale, cum ar fi Mobile 
Application Management (MAM). Configurația 
profesională se livrează fără Google GMS și AFW, 
eliminând toate conexiunile de serviciu, astfel 
menținând secretizarea sistemului în timp ce se 
păstrează valorile Zebra.  Ambele configurații 
sunt construite pe Android Open Source (AOSP).

Alegeți AndroidTM sau Windows  
Alegeți sistemul de operare care corespunde 
strategiei de tehnologie – Android 5.1 (Lollipop) 
sau Windows 10. Fiecare ET50/ET55 se livrează cu 
Mobility Extensions (Mx), o serie de funcții care 
fac Android un sistem de operare de clasă 
industrială robust. Mx minimizează timpul pentru 
suport IT și maximizează productivitatea 
muncitorilor oferind un control mai bun al 
dispozitivelor mobile, al accesului la aplicații, 
performanțele și securitatea Wi-Fi.

Robust și gata de muncă, înăuntru și afară
ET50/ET55 a fost elaborat în exterior și în interior 
în așa fel încât să facă față utilizării business în 
fiecare zi. Astfel chiar dacă muncitorii îl scapă, 
varsă lichid pe el, îl folosesc în ploaie sau zăpadă, 
sau într-o zonă cu foarte mult praf, ei se pot baza 
pe funcționare fără probleme. Corning®  Gorilla®  
Glass 3 cu Native Damage ResistanceTM permite 
afișajelor noastre să supraviețuiască mai bine 
lumii reale care în mod obișnuit cauzează 
spargerea sticlei. Sigilarea IP65 oferă un design 
împotriva prafului, care poate rezista la presiunea 
unui furtun de apă. În timp ce această tabletă 
este construită să reziste la o cădere de la 1 
metru, puteți să dublați această specificație cu 
ajutorul cadrului nostru robust.

Captare din prima de fiecare dată pentru 
aproape orice tip de date
Puteți să vă bazați pe ET50/55 pentru captarea de 
date de clasă industrială. Opțional puteți oricând 
adăuga motorul avansat de scanare care permite 
muncitorilor să captureze orice cod de bare 1D sau 
2D, mai repede și de la mai mare distanță - 
indiferent dacă este afișat pe ecranul unui telefon 
mobil sau tipărit pe hârtie și deteriorat, zgâriat sau 
printat slab. Camera spate integrată de 8 MP este 
destinată pentru captura ocazională de imagini, în 
timp ce camera față de 2 MP este ideală pentru 
apeluri video.

Panou tactil dual, vârf de gamă din industrie, 
cu flexibilitate maximă pentru introducere 
Muncitorii pot alege metoda lor preferată de 
introducere date: un deget, cu sau fără mănuși; un 
stylus activ pentru a captura semnături, a face 
însemnări pe o fotografie sau document electronic, 
pentru a face o schiță, a lua notițe și altele. 
ET50/55 duce experiența de ecran tactil capacitiv 
la un alt nivel - orice mod de introducere 
funcționează, chiar dacă ecranul este ud.

Suport Wi-Fi și 4G LTE
Între pereți suportul de 802.11 a/b/g/n (Windows) și 
802.11 a/b/g/b/ac/d/h/i (Android) al ET 50 asigură 
compatibilitatea cu rețeaua WLAN existentă. Cu 
suportul 4G LTE, ET 55 oferă luctrătorilor oriunde 

http://www.zebra.com/et5x
http://www.zebra.com/contact
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O familie de accesorii nemaiîntâlnită
...PENTRU UN NOU NIVEL DE FLEXIBILITATE
Tabletele consumer nu sunt construite pentru afaceri și nu oferă acea gamă largă de accesorii de care aveți nevoie pentru muncitorii dvs cu funcțiile 
necesare precum și pentru departamentul IT cu administrare ușoară din spate. Tabletele industriale ET50/55 se adresează unei nișe prin asigurarea 
unei linii cuprinzătoare de accesorii care vă permite să personalizați funcțiile de captare de date, specificații robuste și administrare alimentare 
pentru forța de muncă, în timp ce departamentul IT are toate accesoriile de care are nevoie pentru administrare ușoară și eficientă din spate.

Îmbunătățiți specificațiile cu ajutorul cadrului 
robust
Doar adăugați cadrul robust la ET50 sau ET55 de 
8,3 inchi sau 10,1 inchi pentru a dubla aproape 
specificațiile de cădere - ideal pentru șoferi 
livratori, tehnicieni service și alți muncitori din afara 
birourilor, precum și muncitorii din zonele de afară, 
din depozite și magazine de curte. Specificația 
standard de cădere este de 1m pe beton. 
Cu ajutorul cadrului robust, specificația va 
crește la 1,8 m.

Extensie inovativă de spate pentru excelența 
în scanare, administrarea alimentării și 
flexibilitate periferică
Camera de 8MP integrată în ET50/ET55 este 
perfectă pentru fotografii ocazionale. Dar atunci 
când muncitorii au nevoie de captură de date mai 
intensivă, extensia noastră unică face față. 
Schimbați doar capacul bateriei principale cu 
extensia de spate pentru a adăuga posibilitatea de 
scanare industrială la tabletă. Extensia de spate se 
înșurubează simplu în locul ei și poate fi comandată 
la alegere cu două dintre cele mai avansate 
motoare de căutare, SE4750 și SE4710, plus o curea 
rotativă, sau doar cureaua. Amândouă opțiuni sunt 
disponibile pentru ambele mărimi de tablete. Cele 
două butoane de scanare confortabile pe fiecare 
parte a motorului de scanare oferă scanare simplă 
cu o mână, oricare ar fi. Punctele de înșurubare pe 
cadrul robust vă permit adăugarea de accesorii 
necesare pentru a crea soluția perfectă de tabletă 
pentru afacerea dvs. Bateria opțională poate fi 
adăugată la oricare dintre extensiile de spate.

Alimentare continuă cu bateria opțională 
Atunci când adăugați bateria opțională la extensia 
spate, nu va fi nevoie să scoateți tableta din uz 
pentru a o încărca. Această baterie auxiliară oferă 
alimentare adițională în timp ce încarcă și bateria 
internă a ET50/ET55. Spre deosebire de bateria 
internă, bateria opțională se poate schimba ”la 
cald” - utilizatorii pot schimba bateria opțională în 
mers dacă scade încărcarea. Cu 6800 mAh, bateria 
opțională oferă mai multă putere ca bateria de 
5900 mAh a tabletei de 8,3 inchi, practic dublând 
puterea disponibilă și timpul de ciclu. Iar bateria 
opțională se poate încărca în vehicul cu ajutorul

prizei de încărcare USB sau în camera din spate 
în încărcătorul opțional cu 4 lăcașuri. Rezultatul? 
Tableta dvs. ET50/ET55 poate rămâne în mâna 
muncitorilor în fiecare oră a fiecărei zi de muncă, 
maximizând valoarea investiției.

Mai multe opțiuni de scanare
În timp ce puteți conecta orice scanner Bluetooth 
la ET50/55, Zebra oferă două opțiuni de scanare 
de clasă industrială. Scannerul independent 
Bluetooth CS4070 este un scanner fără fir de 
buzunar, care oferă performanțe de scanare 
nemaiîntâlnite pe orice cod de bare și pe orice 
suprafață - tipărit sau electronic. Unicul scanner 
inel RS507 oferă scanare cu mâini libere - ideal 
pentru muncitorii din comerț sau șoferii livratori 
care trebuie să-și facă stocul.

Soluții de portabilitate
Husele noastre flexibilie permit muncitorilor să 
schimbe ușor între opțiunile ”portabile” pentru a 
aduce confort fiecărei sarcini de muncă. 

Opțuni de andocare și de încărcare pentru 
operațiuni din camera din fundal și diverși 
muncitori
Soluțiile noastre unice ShareCradle vă permit să 
utilizați același suport pentru a încărca ET50/55 și 
alte dispozitive Zebra - o strategie de accesorii 
pentru a reduce costurile acestora. ShareCradle 
este disponibil în varianta cu mai multe locașuri 
doar cu încărcare și varianta cu multe locașuri 
Ethernet și poate fi conectat și montat în așa fel 
încât să maximizeze spațiul. Utilizatorii își pot 
încărca tabletele individuale cu un cablu standard 
USB de încărcare sau un cablu robust care se 
desprinde dacă este tras brusc, protejând astfel 
tableta. Suportul de montare pe vehicule este 
ideal pentru tehnicieni service, șoferi livratori și 
oamenii de vânzare care își petrec ziua pe 
drumuri, pe când suportul pentru stivuitoare este 
ideal pentru muncitorii din depozite. O varietate de 
suporturi cu un singur locaș includ un suport doar 
pentru încărcare, precum și un suport care are trei 
porturi USB 3.0, conectivitate Ethernet și un port 
HDMI pentru conectivitate periferică maximă. 
Suporturile sunt disponibile în două variante - 
standard și robust, care cuprinde tableta în cadrul 
robust. (Notă: suporturile de vehicule sunt 
disponibile doar în varianta robust.) 
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CAPTURĂ DE DATE

Scanare Scanarea este disponibilă prin extensia spate:
SE4750 sau SE4710 motoare de scanare avansate 
integrate decodare hardware

Digitalizare cameră 
spate

cameră de 8 megapixeli cu autofocus, cu blitz 
LED ajustabil de către utilizator, cu iluminare și 
țintă fotografii, videouri, semnături și documente

Cameră față 2 megapixeli 1080p full HD optimizat pentru apeluri 
video și utilizare în condiții de iluminare slabă

Video 1080p (full HD, 1920 x 1080), 30 fps 

COMUNICAȚII DATE FĂRĂ FIR

WLAN 802.11 a/b/g/n; bandă duală 2x2 MIMO pentru 
trimitere și primire date

WWAN cu tehnologie LTE HSPA+ global, America de 
Nord AT&T LTE și AT&T (HSPA+); rezervă 3G; 
Verizon LTE și rezervă EVDO

WPAN Class 2, Bluetooth v4.0 (Bluetooth® Smart)

GPS GNSS suportă standardul GPS și Glonass cu 
tehnologie LTO pentru folosirea Assisted-GPS 
fără sacrificarea funcționării autonome

NFC P2P: ISO 18092; citire/scriere: ISO 14443 –A-B, MIFARE,
FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Tag tip 1-4; emulare 
card: ISO 14443 –A-B-B’, MIFARE, FeliCa RF; până la 3 
cm distanță

SENZORI

Giroscop menține orientarea pe baza principiului de 
menținere a roteției

Senzor de mișcare senzor accelerare cu 3 axe care face posibil 
aplicațiilor cu detecție de mișcare rotirea 
dinamică a ecranului și administrarea energiei

setează automat luminozitatea de fundal al 
ecranului, a tastaturii și al afișajului

Compas electronic independent de GPS

PERIFERICE ȘI ACCESORII

Accesorii: ShareCradles (4 locașuri); stații de andocare; suport de vehicul; 
suport cu un locaș; suport cu 4 locașuri doar cu încărcare; cadru robust; 
extensie spate pentru conectare ușoară accesorii (scanner/curea de 
mână și conector pentru acumulator opțional sau doar curea de mână); 
husă, acumulatori de schimb, stylus activ, protecții ecran și multe altele.

REGLEMENTĂRI

Pentru informații despre reglementări vă rugăm să vizitați 
pagina www.zebra.com/et5X

GARANȚIE

Fiind supus termenilor din declarația de garanție Zebra, seria TC51/TC56 
este garantat împotriva defectelor de fabricație și de materiale pentru o 
perioadă de 1 (unu) an de la data livrării. Pentru declarația completă de 
garanție, vă rugăm să vizitați: http://www.zebra.com/warranty

SERVICII RECOMANDATE

Serviciile de suport Zebra OneCare (www.zebra.com/zebraonecare) 
maximizează disponibilitatea dispozitivelor și productivitatea. Caracterisitic: 
suport tehnic 24/7, diagnostizare dispozitive, acoperire totală, schimb și 
actualizări software. Opțional aveți la dispoziție și servicii de vizibilitate.

CARACTERISTICI FIZICE

Dimensiuni tabletă 8.3 in. 228 mm L x 150 mm Î x 12.5 mm A
tabletă 10.1 in. 269 mm L x 181 mm Î x 12.5 mm A
tabletă 8.3 in. 228 mm L x 150 mm Î x 12.5 mm A
tabletă 10.1 in. 269 mm L x 181 mm Î x 12.5 mm A

Greutate 8,3 in.: 555 g; 10,1: 750 g

Afișaj 8.3 in./21 cm și 10.1 in./25.6 cm: 1920x1200; 
Corning® Gorilla® Glass 3 1.3 mm; digitizor 
activ (doar 10.1 in); vizibil afară

Panou tactil capacitiv, 10 puncte, tehnologie multi-touch

Iluminare fundal Senzor lumină ambientală

Opțiuni tastatură virtuală; Bluetooth®; USB

Extensie conector integrat pentru adăugare ușoară accesorii

Conectivitate conector andocare: USB 3.0, HDMI, încărcare; 
conector robust pentru a folosi cu suportul 
robust conectori: USB2.0 mărime completă,
audio 3,5 mm, μUSB (pt încărcare)

Notificări LED; decodare cod de bares; LED cameră

Audio difuzoare stereo și microfoane duale (față și spate)

SPECIFICAȚII PERFORMANȚE

CPU Intel quad-core 1.59GHz (Turbo Frequency =
2.39GHz) Frecvența suportă sistem de 64 biți

Sistem de operare Windows 10

Memorie 4GB LPDDR3 RAM; 64 GB eMMC Flash; slot 
card disponibil pentru utilizator microSDXC 
(suport normal până la 2TB)

MEDIU DE UTILIZARE

Temperatura de utilizare 32° F - 122° F/0° C - 50° C

Temperatura de stocare -4° F - 140° F/-20° C - 60° C

Specificații cădere
standard

căzături de la 3,28 ft./1 m pe beton fără cadrul robust
Cu cadrul robust opțional: 5,9 ft./1,8 m pe beton
MIL-STD-810G

Protecție IP65

Vibrații de 
funcționare

vibrații aleatoare, 10-1000 Hz 1,9 g RMS, 1 oră per ax
non funcționare: vibrații aleatoare,10-1000Hz, 4,1 g RMS

Umiditate 10% - 90% umiditate relativă (necondensant) 

ALIMENTARE

Profil utilizator
acumulator

suficientă încărcare pentru un schimb; funcționarea 
continuă asigurată de al doile acumulator opțional

Acumulator 8,3 in.: 5900 mAh schimbabil de către utilizator și 
reîncărcabil Li-Ion
10,1 in: 8700 mAh reîncărcabil Li-Ion; schimbabil de 
către utilizator
Opțional acumulator interschimbabil în mers 6800 mAh 
pentru dispozitivele de 8,3 inchi sau 10 inchi

ET50/55 Windows – specificații 
SPECIALITĂȚILE 
ET5X   
Munca de teren
• Servicii mobile
• Administrare comenzi
• Urmărire bunuri
• Mentenanță/ inspecții
• Citire contor

Vânzări pe teren
• Foi de parcurs/DSD
• Relații clienți
• Suport prevânzare/ administrare 

comenzi
• Poziționare marfă/sondaj
• Plăți mobile

Transort și logistică
• Aprobare PoD/DSD
• Administrare curte 

și depozit
• Configurare traseuri/programare
• Urmărire cargo/vagon
• Administrare flote
• Administrare bunuri

Comerț cu amănuntul
• Administrare stocuri
• Vânzare asistată
• Verificare prețuri
• MPOS
• Eliminare cozi

Depozit și distribuție
• Administrare 

depozit și curte
• Prelucrare retururi
• Tranzacții EDI

Producție

• Administrare stocuri
• Reaprovizionare stocuri
• Testări de siguranță 
• Mentenanță/reparații
• Comunicații cu vânzările
• Verificare corespundere
• Recepție/stocare/livrare

Guvernamental
• Acțiuni de mentenanță/

reparații (MRO) (verificare 
siguranță și arme, 
mentenanță vehicule)

• Urmărire bunuri și 
vizibilitate (dispozitive IT, 
lanț de aprovizionare 
militar, verificare stocuri)

• Inspecții și audit

Senzor lumină 
ambientală
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Digitalizare 
cameră spate

cameră de 8 megapixeli cu autofocus, cu blitz LED 
ajustabil de către utilizator, cu iluminare și țintă 
fotografii, videouri, semnături și documente 

Cameră față 2 megapixeli 1080p full HD optimizat pentru apeluri 
video și utilizare în condiții de iluminare slabă

Video 1080p (full HD, 1920 x 1080), 30 fps 

COMUNICAȚII DATE FĂRĂ FIR

WLAN 802.11 a/b/g/n; bandă duală 2x2 MIMO pentru 
trimitere și primire date

WWAN cu tehnologie LTE HSPA+ global, 
America de Nord AT&T LTE și AT&T (HSPA+); rezervă 
3G; Verizon LTE și rezervă EVDO

WPAN Class 2, Bluetooth v4.0 (Bluetooth® Smart)

GPS GNSS suportă standardul GPS și Glonass cu 
tehnologie LTO pentru folosirea Assisted-GPS 
fără sacrificarea funcționării autonome

NFC ISO 18092; scriere/citire: ISO 14443 –A-B, MIFARE, 
FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Tag tip 1-4; emulare card; 
ISO 14443 –A-B-B’, MIFARE, FeliCa RF; până la 3 cm 
distanță

SENZORI

Giroscop menține orientarea pe baza principiului de 
menținere a rotației

Senzor de mișcare senzor accelerare cu 3 axe care face posibil 
aplicațiilor cu detecție de mișcare rotirea 
dinamică a ecranului și administrarea energiei

setează automat luminozitatea de fundal a 
ecranului, a tastaturii și al afișajului

Compas electronic independent de GPS

SOLUȚII MOBILITY DNA

Cu ajutorul soluțiilor Mobility DNA puteți să valorificați și mai bine calculatoarele 
portabile, adăugând servicii noi și simplificând instalarea și folosirea 
dispozitivelor mobile. Pentru mai multe informații despre serviciile disponibile 
exclusiv pe dispozitive Zebra, vizitați pagina: www.zebra.com/mobilitydna

             AppGallery EMDK

             Enterprise Browser All-touch Terminal   
Emulation

             StageNow SwipeAssist

Serviciile disponibile Mobility DNA se pot schimba în funcție de model.

PERIFERICE ȘI ACCESORII

Accesorii: ShareCradles (4 locașuri); stații de andocare; suport de vehicul; 
suport cu un locaș; suport cu 4 locașuri doar cu încărcare; cadru robust; 
extensie spate pentru conectare ușoară accesorii (scanner/curea de mână și 
conector pentru acumulator opțional sau doar curea de mână); husă, 
acumulatori de schimb, stylus activ, protecții ecran și multe altele

REGLEMENTĂRI

Pentru informații despre reglementări vă rugăm să vizitați pagina www.zebra.com/et5X

GARANŢIE

Fiind supus termenilor din declarația de garanție Zebra, seria TC51/TC56 
este garantat împotriva defectelor de fabricație și de materiale pentru o 
perioadă de 1 (unu) an de la data livrării. Pentru declarația completă de 
garanție, vă rugăm să vizitați: http://www.zebra.com/warranty

SERVICII RECOMANDATE

Serviciile de suport Zebra OneCare (www.zebra.com/zebraonecare) 
maximizează disponibilitatea dispozitivelor și productivitatea. Caracterisitic: 
suport tehnic 24/7, diagnostizare dispozitive, acoperire totală, schimb și 
actualizări software. Opțional aveți la dispoziție și servicii de vizibilitate.

CARACTERISTICI FIZICE

Dimensiuni tabletă 8.3 in. 228 mm L x 150 mm Î x 12.5 mm A
tabletă 10.1 in. 269 mm L x 181 mm Î x 12.5 mm A
tabletă 8.3 in. 228 mm L x 150 mm Î x 12.5 mm A
tabletă 10.1 in. 269 mm L x 181 mm Î x 12.5 mm A

Greutate 8,3 in.: 555 g; 10,1: 750 g

Afișaj 8.3 in./21 cm și 10.1 in./25.6 cm: 1920x1200; 
Corning® Gorilla® Glass 3 1.3 mm; digitizor activ 
(doar 10.1 in); vizibil afară

Panou tactil capacitiv, 10 puncte, tehnologie multi-touch

Iluminare fundal Senzor lumină ambientală

Opțiuni tastatură virtuală; Bluetooth®; USB

Extensie conector integrat pentru adăugare ușoară accesorii

Conectivitate conector andocare: USB 3.0, HDMI, încărcare; 
conector robust pentru a folosi cu suportul 
robust conectori: USB2.0 mărime completă,
audio 3,5 mm, μUSB (pt încărcare)

Notificări LED; decodare cod de bares; LED cameră

Audio difuzoare stereo și microfoane duale (față și 
spate)

SPECIFICAȚII PERFORMANȚE

CPU Intel quadcore 1.33GHz (Turbo Frequency =
1.86GHz) ) Frecvența suportă sistem de 64 biți

Sistem de operare    Android 5.1 (Lollipop Mobility Extensions   
             (Mx), un strat de funcții care transformă Android 
într-un sistem de operare cu adevărat industrial

Memorie 2 GB LPDDR3 RAM; 32 GB eMMC Flash; slot 
card disponibil pentru utilizator microSDXC 
(suport normal până la 2TB)

MEDIU DE UTILIZARE

Temperatura de utilizare 32° F - 122° F/0° C - 50° C

Temperatura de stocare -4° F - 140° F/-20° C - 60° C

Specificații cădere
standard

căzături de la 3,28 ft./1 m pe beton fără cadrul 
robust
Cu cadrul robust opțional: 5,9 ft./1,8 m pe beton

Protecție IP65

Vibrații de funcționare vibrații aleatoare, 10-1000 Hz 1,9 g RMS, 1 oră per ax
non funcționare: vibrații aleatoare,10-1000Hz, 4,1 g 
RMS

Umiditate 10% - 90% umiditate relativă (necondensantă) 

Unelte de dezvoltare suport cu următoarele soluţii Mobility DNA;
Zebra RhoElements pentru dezvoltare de 
aplicaţii independente de platforme

ALIMENTARE

Profil utilizator
acumulator

suficientă încărcare pentru un schimb; funcționarea 
continuă asigurată de al doilea acumulator opțional

Acumulator 8,3 in.: 5900 mAh schimbabil de către utilizator și 
reîncărcabil Li-Ion
10,1 in: 8700 mAh reîncărcabil Li-Ion; schimbabil 
de către utilizator
Opțional acumulator interschimbabil în mers 6800 
mAh pentru dispozitivele de 8,3 inchi sau 10 inchi

CAPTURĂ DE DATE

Scanare Scanarea este disponibilă prin extensia spate:
SE4750 sau SE4710 motoare de scanare 
avansate integrate decodare hardware

ET50/55 Android – specificații 

Senzor lumină 
ambientală
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