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Uygulamalarınızı Kolayca Android'e Geçirin

Mükemmel Birleşim: Dokunmatik Ekran ve Tuş Takımı
Uygulamanız ister dokunma özelliği, ister tuş takımı girişi gerektirsin, 
ikisi de elinizin altında. Uygulamanız tüm ekranı kullanabilirken, tuş 
takımı çalışanlarınıza bugün yaşadıkları deneyimin aynısını sunar. 
Ayrıca, dokunmatik ekran, pratik dokunmaya dayalı arayüzlere geç-
menin yolunu açar. Ve alfasayısal, sayısal ve fonksiyonel sayısal giriş 
arasından veri girişini en çok kolaylaştıran tuş takımını seçin.

MC3300 Mobil Bilgisayar

Kutudan Çıktığı Anda TE Uygulamalarınızı Destekler
Mevcut TE uygulamalarını kutudan çıktığı anda çalıştırın; sunucuda 
değişiklik yapmak ya da çalışanlarınızı yeniden eğitmek gerekmez. 
Dünyanın en popüler TE’si olan, Wavelink destekli All Touch Terminal 
Emulation (ATTE), her modele önceden yüklenmiş olarak gelir. Ta-
banca stili modelde ön lisanslı ve masrafsız olarak kullanıma hazırdır. 
Bu tam özellikli esnek çözüm, öğrenme sürelerini en aza indirmek 
ve benimsenme hızını en üst düzeye çıkarmak için kendi temponuz-
da geçiş yapmanıza olanak tanır. Çalışanlarınızın kısa zamanda işe 
başlayabilmesi için, mevcut yeşil ekranlarınızın tümünü dakikalar 
içinde Android’e geçirebilirsiniz. Farklı bir TE uygulaması kullanmak 
ister misiniz? Sorun değil. MC3300, lider konumdaki TE uygulama-
larını destekler; seçim sizin.

Depo ve Ötesi İçin Ortak bir Platform
Depoda Android tabanlı Zebra® el tipi ve giyilebilir cihazlarını kullanı-
yorsanız, ortak bir işletim sistemi ve çözüm platformu çalışanlarınıza 
avantaj sağlayacaktır. Depo ve tedarik zinciri boyunca, farklı form 
faktörlerine sahip cihazlarda aynı kullanıcı deneyimi ve yönetim 
araçlarına sahip olacaksınız.

Garantili Güvenlik ve Performans için Android Onaylıdır
MC3300, Android Onaylı bir cihaz olduğundan cihazın güvenli ve 
depo ve işletmeler için artan sayıdaki Android uygulamaları ile 
uyumlu olduğunu bilmenin iç huzuruna sahip olursunuz.

MC3300 — işletmenizin gücünü gelişmiş Android mobil bilişim ile arttırmanın kolay yolu.
Daha fazla bilgi için www.zebra.com/mc3300 web sayfasını ziyaret edin ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim 

kılavuzumuza bakın

Saygı duyulan MC3000’in yeni nesil ürünleriyle, son teknoloji eseri mobilite iş platformu olan Android™’e geçiş yapın. Tüketici dünyasını 
hızla etkisi altına alan, etkisi kanıtlanmış işletim sistemi, garanti edilen güvenlik desteği sayesinde iş dünyasına da hazır. Mevcut termi-
nal emülasyon (TE) uygulamalarını çalıştırın veya sezgisel dokunmatik ekranlar yaratın ve kullanıcı deneyimini basitleştirin. Güçlü Mobi-
lity DNA™ uygulamaları araç kitimiz, işleme koyma ve uygulama geliştirme süreçlerini basitleştirir. Yeni MC3300 kapasiteleri, süreçleri 
düzene koymanıza ve üretkenliği artırmanıza da izin verir. Bu sınıfının en iyisi cihaz, hafif, ergonomik bir tasarıma, geniş dokunmatik 
ekrana, çeşitli tuş takımı seçeneklerine, rakipsiz barkod okuma performansı ve daha fazlasına sahiptir. MC3300, çoklu şekil faktörleri 
sayesinde rakipsiz değişkenlik ve esneklik sunar.

Android’e, yani size daha fazlasını sunan mobil bilgisayarla geçin: daha fazla model, daha 
fazla barkod okuma seçeneği, daha sağlam tasarım ve daha gelişmiş aksesuarlar
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Benzersiz Barkod Okuma Performansı ve Seçenekleri

Maksimum Barkod Okuma Esnekliği için En Geniş Okuma Menzili
Kısa, orta ve uzun menzilli barkod okuma – MC3300 hepsini yapar. 
Genişletilmiş menzilli SE4850 görüntüleyici, eldeki barkodları 3 
inç/7,62 cm mesafesi kadar yakından ve deponuzun en üst raflarındaki 
barkodları 70 fit/21,4 m mesafeden okutabilir. Sektör lideri bir görüş 
alanı çok büyük barkodların bile yakın mesafeden okunmasını sağlar. 
Ve barkodlar kirli, kötü basılmış veya streç film altında bile olsalar, ne 
durumda olurlarsa olsunlar MC3300 hepsini yakalar.

Üstün Veri ve Görsel Yakalama
Üç adet standart menzilli barkod okuma seçeneği mevcuttur: 1/2 
Boyutlu SE4750SR, ardından gelen SE4770 modeli ve 1 Boyutlu 
SE965 lazer barkod okuyucu. MC3300, buna ek olarak premium 
modellerde, yüksek çözünürlüklü görsel yakalama için 13MP’lik bir 
arka kameraya da sahiptir.
 

Android, İş İçin Hazır

Güvenebileceğiniz İşletim Sistemi Desteği
Sadece Zebra'nın sunduğu LifeGuard™ for Android, Android'in1 
gelecekteki sürümlerine geçiş yapma olanağı ve çıkış tarihinden 
itibaren toplam 10 yıla kadar garantili doğrudan güvenlik 
güncellemeleri sağlar.

En Son Android Özellikleri ile Kullanım Kolaylığını Yeni bir Seviyeye 
Getirin
Yeni özellikler işinizi kolaylaştırır. İki uygulamayı yan yana çalıştırın, tek 
düğme dokunuşuyla iki açık uygulama arasında geçiş yapın, beş adet 
ekran öğesi boyutlandırma seçeneği ve daha fazlası arasından seçim 
yapın.
 

Güçlü Zebra Mobility DNA Özellikleri

Ücretsiz Telsiz ve PBX Ahizesi olarak da kullanılabilir
Mobility DNA’in benzersiz sesli uygulamaları ile üretkenliği artırın. 
Workforce Connect™ Push-to-Talk Express2, önceden yüklenmiş ve 
önceden lisanslanmış olup, telsiz tarzı çağrıların cihaz kutudan çıkar 
çıkmaz anında yapılmasına olanak tanır. Ayrıca Workforce Connect 
Voice3 ile MC3300 cihazlarınız arayüz üzerinde tam kontrolle PBX 
ahizesi olarak görev yapabilir — çalışanlarınızın en karmaşık telefon 
özelliklerini bile kullanmalarına izin verecek şekilde ekranları 
özelleştirebilirsiniz.

Uygulama ve Özelliklere Erişimi Kolayca Denetleyin
Mobility DNA Enterprise Home Screen ile çalışanların MC3300’ü 
oyun oynamak için kullanmalarını önleyin. Cihazı tek bir uygulamayla 
sınırlandırmak veya erişilebilir uygulamalar atamak için bu kullanışlı 
özellikten faydalanın.

Maksimum Esneklik, Güç, Dayanıklılık ve Konfor Elde Edin

Size En Uygun Cihazı Oluşturun
Dört form faktörü, dört tarama motoru, üç tuş takımı ve üç işlev 
katmanı kombinasyonuyla deponuz, üretim bölümünüz veya 
perakende işletmeniz için ideal kombinasyonu bulabilirsiniz.

Benzersiz Güç
Bu güçlü cihaz, olağanüstü uygulama performansı sunmak üzere 
tasarlanmıştır. Rakip cihazların üç katı işlemci gücü, 8 ila 16 katı RAM 
ve 32 ila 125 katı Flash bellek elde edersiniz. MC3300 bu nedenle 
çalışanlarınızın ihtiyacı olan tüm uygulamaları çalıştıracak kadar 
güçlüdür.

Güçlü ve İşiniz için Hazır
MC3300, 5 fit/1,5 m ile daha yüksekten düşme dayanıklılık özelliği, 
Corning® Gorilla® Cam dokunmatik panel ve çalışanlarınızın daha fazla 
bilgi görüntülemesi için daha fazla alan sağlayan daha büyük 10 cm’lik 
ekrana sahiptir.

En Hızlı Kablosuz Bağlantılar
Cihazlarınız, yalnızca kablosuz bağlantının izin verdiği ölçüde güçlüdür. 
MC3300’ü tercih ettiğinizde en iyisine sahip olursunuz. MC3300, hızlı 
dolaşım ile 802.11ac'yi destekler ve çalışanlarınıza kablolu tarzı üstün 
bir ses ve veri deneyimi yaşatır.

Rakipsiz Konfor
Zebra'nın ödüllü tasarım ekibi bir kez daha başarılı bir tasarım 
gerçekleştirdi — MC3300 hafif ve elde dengeli olup, en ağır iş 
günlerinde bile el yorgunluğunu önlemeye yardımcı olur.
 

Ekonomik Bir Biçimde Yeni Nesil Teknolojiye Yükseltin

Geriye ve İleriye Dönük Aksesuar Uyumluluğu
Zebra’nın tanındığı aynı geriye dönük uyumluluğa sahip olursunuz. 
Son derece uygun maliyetli bir yükseltme için mevcut MC3200 
aksesuarlarınızdan en iyi şekilde faydalanın. Veya gelişmiş özelliklere 
sahip pek çok aksesuar arasından seçim yapın — MC3300’ü 
ve bağımsız pilleri yarım saat içinde şarj edebilen evrensel 
ShareCradle’lar, bir forklift montajı, eskiyen pilleri bulmayı, çıkarmayı 
ve değiştirmeyi kolaylaştıran PowerPrecision+ yüksek kapasiteli piller 
ve çok daha fazlası.
 

Hepsini Zebra OneCare Kapsamında Koruyun

'Her Şeyi Kapsayan' Olağanüstü Hizmet
Zebra® OneCare hizmetleri, günde çok az bir maliyetle MC3300’ünüzü 
en üstün seviyede çalışır durumda tutacaktır. İhtiyaçlarınıza ve 
bütçenize uygun hizmet düzeyini seçin — Zebra OneCare Essential 
veya Zebra OneCare Premier. Normal eskime ve yıpranmadan kaza 
sonucu meydana gelen hasarlara kadar her şeyi kapsayan tam 
kapsamlı güvence elde edersiniz. Ve ürünlerimizi herkesten daha iyi 
tanıdığımızdan, benzersiz, üretici uzmanlığını elde edersiniz.
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Fiziksel Özellikler

Boyutlar MC3300 İsabetli Nişancı (45° Okuma ve 0° Okuma):
20 cm U x 7,5 cm G x 3,5 cm D
202,2 mm U x 74,7 mm G x 34,5 mm D
MC3300 Döner Başlıklı:
8,79 inç U x 2,94 inç G x 1,35 inç D
223,4 mm U x 74,7 mm G x 34,5 mm D
MC3300 Tabanca:
7,96 inç U x 2,94 inç G x 6,45 inç D
202,6 mm U x 74,7 mm G x 163,9 mm D

Ağırlık MC3300 İsabetli Nişancı (0° Okuma):
13,2 oz./375 g
MC3300 Döner Başlıklı:
13,3 oz./377 g
MC3300 Tabanca:
17,8 oz./505 g
MC3300 (45° Okuma):
13,5 oz./382 g

Ekran 4 inç kapasitif; WVGA; renkli

Görüntüleme Pen-
ceresi

Corning® Gorilla® Glass

Dokunmatik Panel Hava boşluklu Corning® Gorilla® Glass dokunmatik 
panel

Arka ışık LED arka ışık

Genişleme Yuvası Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD kart yuvası ile 
32GB SDHC ve 256 GB'a kadar SDXC

Ağ Bağlantıları USB 2.0 Yüksek Hızlı (sunucu ve istemci),
WLAN ve Bluetooth

Bildirim Yan LED'ler ve sesli uyarı

Klavye Nümerik (29 Tuş), Fonksiyon Nümerik (38 Tuş),
Alfa Nümerik (47 Tuş)

Ses PTT Express4 ve Pro4 Desteği (dahili hoparlör/mikro-
fon veya Bluetooth kablosuz kulaklık).

Ses Hoparlör ve Mikrofon

Ses Jakı Tabanca hariç tüm modeller:
Entegre 2,5 mm (Yalnızca Premium ve Premium+ 
modelleri — Standart konfigürasyonda mevcut değil)

Düğmeler İki adet programlanabilir yan okuma tuşu

Performans Özellikleri

CPU Qualcomm® APQ8056, 1.8GHz Hex-Core, 64-bit, güç 
optimizasyonlu

İşletim Sistemi Android 8.1 (Oreo); AOSP & GMS - yapılandırmaları 
seçin

Bellek 2GB/16GB Standard
4GB/16GB Premium
4GB/32GB Premium Plus 

Güç MC3300 İsabetli Nişancı
(45° Tarama ve 0° Tarama)/ ve Döner Başlık:
Şarj edilebilir Li-İyon: standart (1X) 2740 mAh; Yüksek 
Kapasite (2X) 5200 mAh; Yeni aksesuarlarla hızlı şarj
 MC3300 Tabanca:
Şarj edilebilir Li-İyon: yüksek kapasite 5200 mAh;
Hızlı şarj desteği (yeni aksesuarlar)

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı -4°F ile 122°F/-20°C ile 50°C arası

Depolama Sıcaklığı -40°F ile 158°F/-40°C ile 70°C arası

Nem %5 ile %95 arası bağıl nem (yoğuşmasız)

Düşme Dayanıklılık 
Özelliği

Çalışma sıcaklık aralığının tamamında 5 fit/1,5 metre-
den defalarca beton zemine düşme

Yuvarlanma Dayanıklı-
lık Özelliği

1.000 kez 3,3 fit/1 m’den yuvarlanma

Muhafaza IP54

Titreşim 5Hz ila 2KHz

Özellikler
Termal Şok -40°C ile 70°C arası

Elektrostatik Deşarj 
(ESD)

+/-15kV havadan, +/8kV doğrudan deşarj

İnteraktif Sensör Teknolojisi (İST)

Hareket Sensörleri 3 eksenli hız ölçer; jiroskop

Veri Yakalama

Barkod Okutma MC3300x Düz/İsabetli Nişancı (0° Okuma) : 
SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4770 2D, SE4850 ERI
MC3300 Döner Başlıklı:
SE965 1 boyutlu lazer
MC3300 Tabanca:
SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4770 2D, SE4850 ERI
MC3300 (45° Okuma):
SE4750SR 2D, SE4770 2D

Arka Kamera 13MP flaşlı (Yalnızca Premium+ modellerde)
(MC3300 Tabanca modelinde mevcut değildir)

NFC Premium ve Premium+ modellerinde mevcuttur

Kablosuz LAN

Radyo 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w

Veri Hızları 2.4GHz: 144Mbps
5GHz: 867Mbps

Çalışma Kanalları
(Yasal Kurallara bağlı)

2.4GHz: 1 ile 13
5GHz: 36,40,44,48,52,56,60,64, 100,104, 108,112,116,
120,124,128,132,136,140,(144),149, 153,157,161,165

Güvenlik ve Şifreleme WEP, WPA/WPA2 PSK , WPA/WPA2 Enterprise

Sertifikalar 802.11n/ac, WMM-PS, WMM-AC, PMF, Voice
Enterprise, Wi-Fi Direct, WPS

Hızlı Dolaşım (Fast 
Roam)

PMKID/OKC/CCKM/802.11r

Kablosuz PAN

Bluetooth Bluetooth Düşük Enerji (BLE) ile birlikte V4.1, V2.1 + 
EDR

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde, MC3300, sevkiyat 
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantili-
dir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin:
www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

Dipnotlar

1.  Geçerli bir Zebra OneCare hizmet sözleşmesi gerektirir.
2. Çoğu Zebra mobil cihazıyla uyumludur.
3. En popüler PBX'lerle uyumludur.
4. Kendi başına kullanılabilen bir lisansın satın alınmasını gerektirir.

Mobility DNA

Mobility DNA yalnızca Android’de mevcuttur. Özellikler modele göre değişebilir ve 
Destek Sözleşmesi gerekebilir. Hangi çözümlerin desteklendiğini görmek için:
https://developer.zebra.com/mobilitydna

İmalat
• Envanter yönetimi 
• Besleme hattı ikmali 
• Güvenlik testi 
• Parça takibi

Depolama/Dağıtım
• Depo yönetimi 
• Toplama ve saklama 
• İade işlemleri 
• Sesli uygulamalar 
• EDI (Elektronik Veri 

Alışverişi) işlemleri 
• Açık depo yönetimleri

Perakende
• Arka oda/depo 

yönetimi 
• Fiyat kontrolü/günce-

llemeler 
• Mağaza alımı 
• Toplama ve saklama 
• Envanter yönetimi 
• Mağaza içi iletişim 
• Sesli uygulamalar

Pazarlar ve Uygu-
lamalar:
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