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MC40 MobİL bİLgİSAYAR
DIşARIDAn bAKILDIğInDA tüKEtİCİ İçİn MuhtEşEM bİR şIKLIK, İçERİDEn bAKILDIğInDA İSE SAF EnDüStRİYEL tASARIM

günümüzde yüksek taleplere sahip ve teknoloji konusunda bilgili müşterileri etkileyecek hizmetler sunmak oldukça güç. Ancak 
çalışanlarınızın elinde cep boyutundaki MC40 olduğunda bunu başarmanız an meselesi. Cepte taşınabilen bu şık cihaz sayesinde çalışanlarınızın 

müşterilerinize hizmet sunmak için ihtiyaç duyduğu her şey, her zaman parmaklarının ucunda olacak. Çalışanlarınız müşterilerinin yanından ayrılmalarına gerek kalmadan fiyat, stok 

durumu veya ürün konumu bilgisi için bir ürünün barkodunu okutabilir, hediye kaydı ve ürün bilgilerini arayabilir, birden çok ürünün karşılaştırmasını sunabilir, mağaza içinde bir soruyla 

ilgili yardım almak için herhangi bir mobil cihaza sahip herkesi arayabilir, satışı sonuçlandırabilir, hatta müşteri bağlılık kartı başvurularını bile doldurabilirler. MC40, çalışanlarınız 

müşterilere yardımcı olmadığı sırada, fiyat denetimleri, fiyat arttırma ve indirim, mağaza raflarına ürün ikmali ve hızlandırılmış ödeme gibi mağazanızı en iyi düzeyde tutmak için gereken 

birçok görevi yürütmek amacıyla kullanılabilir. MC40 dışarıdan bakıldığında tüketiciler açısından muhteşem bir şıklık sunarken, gerçek bir kurumsal yaşam döngüsüne ulaşmak için 

gereken dayanıklılık, veri güvenliği ve merkezileştirilmiş yönetim özelliklerinin yanı sıra düşük bir sahip olma maliyeti sağlar.

gerçek birinci sınıf dayanıklılık
Motorola solutions'ın ünlü dayanıklılık özelliklerine 
sahip olacaksınız: MC40, çalışanlarınız düşürdüğünde, 
çarptığında, tozlu bir odada kullandığında veya 
üzerine su sıçrattığında bile sorunsuz çalışır.

En gelişmiş tarama teknolojimiz
Çalışanlarınız barkodlar kirli, hasarlı veya kötü 
basılmış olsa bile kağıda basılmış ya da müşterinin 
cep telefonunda görüntülenen 1b ve 2b barkodları 
ışık hızıyla tarayabilirler. Her yönde tarama özelliği, 
cihazla barkodun birbirine hizalanmasını 
gerektirmeden nokta atışı kolaylığı sağlar.

Kapsamlı ve güvenli ödeme işlemleri
Entegre manyetik şerit okuyucu, çalışanlarınızın 
kredi kartları, hediye kartları veya müşteri bağlılık 
kartlarını tarayabilmesini sağlar. Şifrelenmiş başlığı 
sayesinde bilgilerin hiçbir zaman görünür durumda 
olmaması, PCI yönetmeliği koşullarının 
karşılanmasını mümkün kılar. 

Zengin fotoğraf zekası
yüksek çözünürlüklü 8 MP kamera, çalışanların 
gelen bir sevkiyatın durumunu, mağaza içi teşhir 
planlarını, promosyon uyumluluğunu ve çok daha 
fazlasını sadece bir düğmeye basarak hızla 
belgelemelerine yardımcı olur.

geniş 4,3 inç yalnızca dokunmatik ekran
Ekran alanının ürün karşılaştırmaları gibi yoğun bilgi 
içeren uygulamaları desteklemesini sağlar.

MC40 — PERAKEnDE MobİLİtEnİn YEnİ YüZü.
Daha fazla bilgi için www.motorolasolutions.com/mc40 adresini ziyaret edin veya  

www.motorolasolutions.com/contactus adresindeki küresel iletişim dizinimize erişin

Mağazanızdaki tüm mobil cihazlarla güçlü 
ses bağlantısı
benzersiz entegre ses çözümlerimiz sayesinde, MC40 
kutusundan çıktığı andan itibaren bas-konuş (PTT) 
özelliğine hazırdır ve diğer PTT özellikli Motorola 
mobil bilgisayarlara ve çift yönlü telsizlere kolaylıkla 
bağlanabilir.*

tüm vardiyalarda garantili kullanılabilirlik 
için kullanıcı tarafından değiştirilebilir pil
Tek şarj işlemi ile 8-10 saate kadar çalışma özelliği, 
vardiya sırasında pilin bitmesine bağlı oluşan duraklama 
sürelerini tamamen ortadan kaldırır; kullanıcı tarafından 
değiştirilebilen piller, cihazın çalışma süresini korur ve 
cihazın kullanım süresini arttırır.

güçlü uygulama performansı
800 MHz işlemci, 8 gb Flash bellek ve 802.11a/b/g/n 
WlaN desteği, zorlu uygulamalarda masaüstü 
bilgisayarlar kadar yüksek bir hız sunar.

Kurumsal uygulamalar için güçlendirilmiş 
Android
android'i tüketicilere yönelik bir işletim sisteminden 
gerçek bir kurumsal işletim sistemine dönüştüren bir 
dizi yeni özellik ekledik.

Marka ile özelleştirme
Çerçeve için istediğiniz rengi seçin ve markanızı 
tanıtmak için logonuzu ekleyin. Müşterilerinizin 
çalışanlarınızı anında tanımasını sağlar ve cihaz 
hırsızlığını önler.
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*  Motorola solutions cihazları, Motorola tarafından sağlanan ücretsiz bas Konuş Express istemcisinin kullanılmasını gerektirir; üçüncü taraf mobil cihazlar, Motorola birleştiril-
miş Perakende iletişimleri istemcisinin kullanılmasını gerektirir; çift yönlü telsizler, Motorola Telsiz bağlantısı sunucusunun kullanılmasını gerektirir.

ÖZELLİK tAbLoSu 
VERİ ALMA

görüntüleyici sE4500-Dl

Kamera barkod tarama ve görüntü alma için hedefleme özelliğine 
sahip arka tarafta bulunan 8 MP otomatik odaklama.

Ödeme işlemleri Entegre Manyetik Kart okuyucu (Msr) ve şifrelenmiş başlık 
(isteğe bağlı)

Veri Türleri 1b/2b barkodlar, fotoğraflar, video, imzalar, belgeler; ödeme 
işleminin bir parçası olarak kredi, müşteri bağlılık ve hediye 
kartlarını tarar (yalnızca Msr modeli)

SES

PTT (istemci dahildir), VoIP modelleri (VoIP istemcisi dahil değildir); yüksek kaliteli hoparlör; 
kablosuz (bluetooth) kulaklık desteği; PTT kulaklık desteği; el cihazı/hoparlör modları

KAbLoSuZ LAn SES VE VERİ İLEtİşİMLERİ

Kablosuz iletişim Üç modlu IEEE® 802.11a/b/g/n

güvenlik Güvenlik Modları: Eski, WPa ve WPa2
Şifreleme: WEP (40 ve 128 bit), TKIP ve aEs
Kimlik Doğrulama: Tls, TTls (Ms-CHaP), TTls (Ms-CHaP v2), 
TTls (PaP), PEaP (Ms-CHaP v2), PEaP (gTC), FasT (Ms-CHaP v2), 
FasT (gTC), lEaP.

Veri Hızları 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mb/sn
802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/sn
802.11n: 6,5, 13, 19,5, 26, 39, 52, 58,5, 65 Mb/sn
802.11n veri hızları daha yüksek olabilir

Çalışma Kanalları Kanal 36-165 (5180 – 5825 MHz), Kanal 1-13 (2412 - 2472 MHz); 
gerçek çalışma kanalları/frekansları yasal kurallara ve sertifikasyon 
kuruluşuna göre değişir

KAbLoSuZ PAn SES VE VERİ İLEtİşİMLERİ

EDr içeren bluetooth sınıf II, v 2.1; entegre anten

çEVRE bİRİMLERİ VE AKSESuARLAR

aksesuarlar arasında tekli ve 5 yuvalı şarj üniteleri, tekli ve 4 yuvalı pil şarj cihazları,  
tutucu ve takılabilir taşıma çözümü bulunmaktadır (aksesuarların tam listesi için  
www.motorolasolutions.com/mc40 adresini ziyaret edin.)

YASAL bİLgİLER

yasal bilgiler için www.motorolasolutions.com/mc40 adresini ziyaret edin

gARAntİ

Motorola’nın donanım garantisi bildirimindeki koşullara tabi olan MC40, nakliye tarihinden 
itibaren işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 1 (bir) yıl süreyle garanti altındadır (yasaların 
gerektirdiği ülkelerde 2 yıllık garanti sağlanır.). garanti bildiriminin tamamı için şu adrese 
gidin: http://www.motorolasolutions.com/warranty

ÖnERİLEn SERVİSLER

yönetimli Cihaz servisi
başlangıçtan itibaren geniş Kapsamlı servis Desteği

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

boyutlar Manyetik Şerit okuyuculu (Msr):
5,66 inç y x 2,87 inç g x 1,25 inç D
143,9 mm y x 72,8 mm g x 31,8 mm D
Manyetik Şerit okuyucusuz:
5,66 inç y x 2,87 inç g x 0,79 inç D
143,91 mm y x 72,8 mm g x 20,1 mm D

Pil Dahil ağırlık Msr ile: 266,1 g/9,38 oz.
Msr olmadan: 257,7g/9,09 oz.

Ekran 4,3 inç kapasitif; 480 x 800; 300 NIT 

Dokunmatik panel Kapasitif çift dokunmatik

arka aydınlatma lED arka aydınlatma

standart Pil Şarj Edilebilir lityum iyon 3,7 V, 2680 mah akıllı pil

yedek Pil NiMH pil (yeniden şarj edilebilir) 15 mah 3,6 V  
(kullanıcı tarafından erişilemez)

bağlantı Usb 2.0 oTg konektör

bildirim lED, sesli ve titreşim ile

Tuş Takımı Ekran tuş takımı

ses Hoparlör, mikrofon ve kulaklık konektörü (mono, mikrofonlu  
2,5 mm jak); bluetooth stereo kulaklık ile stereo ses

PERFoRMAnS ÖZELLİKLERİ

CPU 800 MHz oMaP 4 çift çekirdekli işlemci 

işletim sistemi android 2.3

bellek 1 gb raM/8 gb Flash

KuLLAnICI oRtAMI

Çalışma sıc. 0° C - 50° C / 32° F - 122° F

saklama sıc. -40° C - 70° C / -40° F - 158° F

Nem %5 - %85 bN yoğuşmasız

Düşme Özelliği MIl-sTD 810g'ye göre birden çok 1,2 m/4 ft. düşüş;  
karo zemine 0,9 m/3 ft. düşüş

sızdırmazlık IP54

EsD ± 15kVdc hava tahliyesi, ± 8kVdc doğrudan tahliye, 
± 2kVdc dolaylı tahliye

EtKİLEşİMLİ SEnSÖR tEKnoLojİSİ (ISt)

Hareket sensörü 3 eksenli hızölçer, dinamik ekran yönlendirmesi ve güç yönetimi 
için hareket algılama özelliği sağlar

Işık sensörü Ekran arka aydınlatma parlaklığını otomatik olarak ayarlar

yakınlık sensörü El cihazı modunda tuşlara yanlışlıkla basılmasını önler

MC40:  
çALIşAnLARInIZI MüştERİYE 
YÖnELİK PERAKEnDE uYguLAMA 
DünYASI DEStEğİ VE DAhA 
FAZLASIYLA güçLEnDİRİn:

•	 Fiyat kontrolleri

•	 Envanter kontrolleri

•	 Ürün bulma aracı

•	 Fiyat değişiklikleri/ 
fiyat denetimleri

•	 Mobil Pos

•	 Hafif envanter/ 
stok ikmali

•	 Hızlandırılmış ödeme

•	 Destekli satış

•	 Ürün karşılaştırma

•	 Elektronik kuponlar  
(cep telefonu ekranlarından)

•	 Pazar araştırmaları

•	 Mağaza envanter aktarımları

•	 Evlilik için hediye kaydı arama

•	 Mali uygulamalar/bağlılık  
uygulamaları

•	 Mağaza içi teşhir yönetimi

•	 Promosyon uyumluluğu

•	 satış

•	 gizli/uygun fiyatlı alışveriş

•	 Çevrimiçi ve fiziksel mağazacılık/ 
katalog siparişleri

•	 yönetici/iş gücü yönetimi

•	 Eğitim


