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Özel tasarım endüstriyel giyilebilir bilgisayar

Üstün eller serbest konforu sunan üstün ergonomi
WT6300, gün boyu konfor sunan giyilebilir bir cihazdır. Sınıfının en 
hafif cihazlarından biridir. Giyilebilir özel tasarıma sahip WT6300 çok 
düşük bir ağırlık merkezine sahiptir ve bilek yuvasına yerleştirilmiş 
taşınabilir bir bilgisayarın aksine kas kullanımını ve çalışan yorgun-
luğunu en aza indirir. Ve sınıfının en iyisi montaj sistemi benzersiz 
konfor sunar ve basınç noktalarını ortadan kaldırır

WT6300 Giyilebilir Bilgisayar 

; mikro ayarlanabilirlik sayesinde her kola mükemmel  uyacak şekilde 
ayarlanabilir, tümü bir düğmenin çevrilmesiyle sağlanır.

Dayanıklıdır ve en zorlu çalışma günleri için hazırdır
WT6300 toza, suya dayanıklıdır ve kaçınılmaz günlük darbelere ve 
düşmelere dayanacak şekilde üretilmiştir. Gorilla Glass, en önemli 
ve savunmasız cihaz bileşeni olan dokunmatik ekranı çizilmeye ve 
kırılmaya karşı korur. WT6300, -22° F/-30° C'de çalışma için dayanıklı 
bir pile sahip, sınıfında dondurucu ortamlarda kullanıma uygun tek 
cihazdır. Plastiklerin çok kırılgan hale geldiği dondurucu ortamlarda 
kritik öneme sahip tüm sıcaklık aralığında düşme testi yapılmıştır.

Eldivenle optimize edilmiş gelişmiş dayanıklı ekran
Çalışanlarınızın çoğu eldiven takıyor; bu nedenle ekran, eldivenleri 
otomatik olarak algılar ve gerektiğinde dokunma hassasiyetini ayar-
lar. Ekran ıslandığında bile çalışır. Ve çalışanlar, yakınlaştırmak için 
kıstırma ve kaydırma gibi zaten bildikleri birçok hareketi kullanabilir-
ler.

Çalışırken değiştirilebilir güçlü piller
WT6300, sınıfında uzun vardiyalar için ekstra güçlü pil sunan tek 
giyilebilir cihazdır. Standart ve ekstra güçlü pil cihaz çalışırken değiş-
tirilebildiğinden, kullanıcıların pilleri bir siparişin tam ortasında hızlıca 
değiştirmesini sağlar - cihazı ve uygulamaları kapatmaya gerek kal-
maz. PowerPrecision+ piller, daha iyi pil yönetim sağlayan ölçümler 
sunar. Ücretsiz Mobility DNA PowerPrecision Konsol sayesinde, pil 
ölçümlerini görüntüleyin ve tam şarj olamayan eski pilleri maliyetli 
aksamalar olmadan bulup çıkarın.

Kullanıcı konforunu ve üretkenliğini en üst düzeye çıkaran endüstriyel giyilebilir bilgisayar WT6300 ile 
e-ticaretin hızına ayak uydurun.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/wt6300 adresini ziyaret edin

E-ticaretteki büyük artışla birlikte, toplama ve ayırma işleri tam zamanlı işler dönüştü bu durum hem depolar, hem de online  siparişlerin 
iki saat gibi kısa bir sürede teslim alınmaya hazır olması gereken perakende mağazaları için geçerli. Toplayıcılarınızı ve ayırıcılarınızı 
eller serbest WT6300 ile güçlendirerek işlerini yapmalarını sağlayın. Zebra WT6000’ü temel alan WT6300 ile verimliliği ve hatasızlığı 
artırın. Yeni tuş takımı seçeneği, manuel tuşlu giriş için tanıdık bir arayüz sunar. Daha fazla işlemci gücü, RAM ve Flash bellek ile ışık 
hızında uygulama performansı elde edin. Dondurucu soğuklar dahil zorlu çalışma ortamlarına dayanıklıdır. Geliştirilmiş WiFi desteği, 
"kesintisiz" güvenilir bağlantılar sunar. Kullanıcılar, Bluetooth 5.0 ile maksimum Bluetooth çevre birimi performansı ve kapsama alanı 
elde eder. Eksiksiz bir çözüm için Zebra Bluetooth yüzük barkod okuyucuya ve HD4000 Kafaya Monte Ekrana bağlanın. Ayrıca, ku-
llanıcılar anında durum kanıtını belgelemek için eşleştirilmiş bir Zebra yüzük barkod okuyucu aracılığıyla fotoğraf çekebilir. WT6300 - 
çalışanlarınızı e-ticaret patlamasına ayak uydurmaları için güçlendirir.

Eller serbest hareketlilik için en üst düzey giyilebilir endüstriyel bilgisayar
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Çalışanlarınızı korumak için dezenfektan kullanımına uygundur
Ortak kullanılan cihazlar, çalışanlar arasında ciddi hastalığa neden 
olabilecek mikropları kolayca yayabilir. Bu nedenle WT6300, izopropil 
alkol, sabun ve su gibi yaygın kullanılan dezenfektanlarla sıkça 
temizlenmeye dayanıklı üretilmiştir.
 

Windows CE'den ve eski giyilebilir mobil bilgisayarlardan 
kolay ve uygun maliyetli geçiş

Opsiyonel bir tuş takımı ile anahtar tabanlı uygulamaları destekle-
yin
Microsoft Windows CE desteği aşamalı olarak sona ereceğinden, 
işlerin devamlılığı için yeni bir cihaza geçiş yapmak gerekiyor. 
WT6300 tuş takımı seçeneği, Android'e geçişi kolaylaştırır. Uygulama 
ekranlarınızın veya kullanıcı iş akışlarınızın görünümünü ve hissini 
değiştirmenize gerek kalmadan, kullanıcının yeniden eğitim sürecini 
en aza indirirken dayanıklılığı artırırsınız. Ve bir ekran üstü klavyeye 
gerek olmadığından, ekranın tamamı bilgi açısından zengin diğer 
uygulamalar için kullanılabilir.

WT6000 aksesuarlarıyla geriye dönük uyumluluk
WT6000 yatırımınızı uygun maliyetle yeni nesil giyilebilir mobil 
bilgisayara yükseltin - bugün sahip olduğunuz WT6000 aksesuarlarını, 
piller, şarj yuvaları, yüzük barkod okuyucular, kablolar ve kulaklıklar 
dahil,WT6300'ünüzle kullanabilirsiniz.
 

Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için personelinizin ihtiyaç 
duyduğu her şey

Zebra'nın güçlü ‘ultimate series’ Android platformu
İşlemcisi en zorlu uygulamalarda bile masaüstü bilgisayar performansı, 
düşük güç tüketimi ve daha uzun pil ömrü sunar. Android 10 ile ve 
gelecekteki Android versiyonlarına geçiş imkanı ile cihazlarınızı 
geleceğe hazır hale getirin. Başka Zebra cihazlarına sahipseniz 
veya satın almayı planlıyorsanız, bu ortak platform cihaz kurulum 
ve yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, WT6300'ün 10 yıllık bir kullanım 
ömrü vardır, beş yıl satışa sunulur ve beş yıl daha servis sunulur 
- bu nedenle bugün satın aldığınız cihaz büyüyen iş gücünüzü 
desteklemek için kullanılabilir. Ve bu 10 yıl boyunca, LifeGuardTM for 
AndroidTM ile cihazlarınızı ve verilerinizi güvende tutmak için ihtiyacınız 
olan işletim sistemi ve güvenlik yaması güncellemelerini alırsınız.1

Bluetooth ve NFC ile daha fazla çevresel işlevsellik, esneklik ve 
kolaylık
Daha az güçle iki kat hız ve dört kat daha fazla menzil sunan Bluetooth 
5.0 sayesinde daha iyi Bluetooth çevresel performans elde edin,

Bluetooth 4.0. NFC'yi kullanarak tek bir dokunuşla Bluetooth yüzük 
barkod okuyucuları, kulaklıkları ve daha fazlasını eşleştirin. Bluetooth 
Düşük Enerji (BLE) daha az güç gerektirir ve daha uzun WT6300 
pil sürelerine olanak tanır. WT6300, 328 ft./100 metre uzaklığa 
kadar çevre birimlere bağlanmak için Bluetooth Sınıf 1'i destekleyen 
bu sınıftaki tek cihazdır ve yazıcılar için idealdir. Kullanıcılar ve IT 
ekibi, ücretsiz bir Mobility DNA aracı olan Device Central ile yanlış 
yerleştirilmiş Bluetooth çevre birimlerini kolayca yönetebilir, sorun 
giderebilir ve bulabilir.(2)

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla yeni bakış açısı yakalayın
WT6300'e bağlı bir Zebra yüzük barkod okuyucu, yırtık ambalajlı 
gelen bir palet veya iade edilen hasarlı bir ürün gibi durumlarda kesin 
kanıt sunan fotoğraflar çeker.

Hızı “düşmeyen” yüksek performanslı
Zebra Fusion, 2x2 MU-MIMO desteği ve WorryFree WiFi sayesinde 
neredeyse anında uygulama yanıt süreleri sunan benzersiz, hızlı ve 
güvenilir "kablolu kalitesinde" WiFi bağlantılarıyla bağlanın.
 

Kullanıma hazır donanım ve yazılım uygulamalarıyla eksiksiz 
bir çözüm oluşturun

Anında bas-konuş iletişimlerini kolayca ekleyin
Mobility DNA’nın opsiyonel Workforce Connect PTT Express ile iş 
gücünüzü kolayca bağlayabilirsiniz, böylece çalışanlar sorulara anında 
yanıt alabilir ve yöneticiler görev yönetimini geliştirebilir.

Sektördeki en iyi barkod okutma performansını ve kolaylığını elde 
edin
Zebra kablolu veya kablosuz yüzük barkod okuyucu ile personelinizin 
her koşuldaki barkodları her zaman ilk seferinde yakalamasını 
sağlayın. Ücretsiz bir Mobility DNA uygulaması olan Multi-Barcode 
Scanning ile verimliliği artırın, tarama tetiğine tek bir basışla bir ürün 
veya paletteki birden fazla barkodun yakalanmasını sağlar – doğru 
barkodu okutmak için okutma sırasını hatırlamak veya  yakındaki 
barkodları kapatmak gerekmez.

Dynamic workflows ile siparişlerinizi %24 artırın
Zebra Fulfillment Edge uygulaması, tek bir kişinin birden çok iş emrini 
tek seferde tamamlaması için arka uç sistemlerinizdeki iş emirlerini 
dinamik olarak toplar. Personel, Zebra'nın HD4000 Kafaya Monte 
Ekranına ve Zebra yüzük barkod okuyucuya bağlı WT6300 takarken, 
HD4000 aracılığıyla bilgileri doğrudan personelin görüş alanına - 
talimatlar ile ürünün konumunu ve fotoğrafını - yansıtarak, personel 
verimliliğini en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ürün barkodunu hızlıca 
taranarak, toplama hatasızlığı kontrol edilebilir. Ve sistemin kullanımı 
çok kadar kolay olduğundan eğitim ve işe alma süresi %90 oranında 
azalır.
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Fiziksel Özellikler

Boyutlar
 

4,7 inç U x 3,5 inç G x 0,7 inç D ve 1,3 inç (D)
121 mm U x 89 mm G x 20 mm D ve 34 mm (D)

Ağırlık 9 oz./256 g (standart pil)
11 oz./312 g (ekstra güçlü pil)

Ekran 3,2 inç (8,13 mm) WVGA (800x480); LED arka ışığı; 
renkli ekran; dokunmatik panele optik olarak bağlı

Dokunmatik Panel Kapasitif dokunmatik panel; parmak ucu ve eldiven 
desteği; iletken uç desteği; Corning® Gorilla® Glass

Güç Standart pil: 3350 mAh
Ekstra güçlü pil: 5000 mAh/dondurucu dereceli
PowerPrecision+ pil; çalışırken değiştirme

Ağ Bağlantıları WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0 (yüksek hızlı 
istemci ve ana bilgisayar)

Bildirimler Sesli uyarı; renkli LED; dokunsal geribildirim

Tuş Takımı Ekran üstü tuş takımı; üç programlanabilir işlev tuşu; 
isteğe bağlı alfanümerik ve işlevsel klavye aksesuarı

Ses ve Ses Dosyası Entegre hoparlör ve mikrofon; PTT3 ses desteği
kablolu ve Bluetooth kulaklık desteği; 3üncü parti
VDP istemci desteği

Düğmeler Sesi açın, sesi kısın, girin; programlanabilir

Performans Özellikleri

CPU Qualcomm SnapdragonTM 660 sekiz çekirdekli, 2.2 
GHz

İşletim Sistemi Android 11, Android 14'e yükseltilebilir

Bellek 3 GB RAM/32 GB Flaş

Güvenlik Ürün FIPS 140-2 onaylıdır. Bu güvenlik özelliği, kişisel-
leştirilmiş bir SKU talebi ile belirli konfigürasyonlarda 
devreye sokulabilir. Ürün Onaylı Başlatma ve Güvenli 
Başlatma desteklidir

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı -22°F ile 122°F/-30°C ile +50°C arası

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

Nem %5 ile %95 arası yoğuşmasız

Düşme Dayanıklılık 
Özelliği

MIL-STD 810g çalışma sıcaklık aralığında 4 fit/1,2 
m’den defalarca beton zemine düşme

Yuvarlanma Dayanıklı-
lık Özelliği

1,6 ft./0,5 m'de 1.000 yuvarlanma; ihtiyacınızı 
fazlasıyla karşılar
IEC yuvarlanma özellikleri

Muhafaza IP65 (ilgili IEC muhafaza şartnamesine uygun)

Titreşim 4g PK Sinüs (5Hz - 2kHz); 0,04 g 2/Hz Rastgele (20 Hz 
ila 2 kHz); Eksen başına 60 dakika süre, 3 eksen

Elektrostatik Deşarj 
(ESD)

+/- 15 kV hava deşarjı, +/- 8 kV doğrudan/dolaylı 
deşarj

İnteraktif Sensör Teknolojisi (İST)

Hareket Sensörü MEMS Jiroskopa sahip 3 eksenli hızölçer

Veri Yakalama

Barkod Okutma Kablolu yüzük barkod okuyucu: RS4000 ve RS5000
Bluetooth yüzük barkod okuyucu: NFC bir dokunuşla 
eşleştirme özellikli RS5100 ve RS6000

NFC ISO14443 Tip A ve B: FeliCa ve ISO 15693 kartlar.
P2P modu ve Host (HCE) desteğine sahip Kart 
Emülasyonu

Kablosuz LAN

WLAN Radyo IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w/v/mc; 2x2 
MU-MIMO
Wi-Fi ™ sertifikalı; Eşzamanlı Dual Band; IPv4, IPv6

Veri Hızları 2.4 GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, 40MHz - 300 Mbps’ye 
kadar
5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - 866.7 
Mbps'ye kadar

Özellikler
Çalışma Kanalları Kanal 1-13 (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Kanal 36-165 (5180-5825MHz): 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
Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80 MHz
Fiili çalışma kanalları/ frekansları ve bant genişlikleri 
mevzuata ve onay kurumuna bağlıdır.

Güvenlik ve Şifreleme WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Bireysel (TKIP 
ve AES); WPA3 Bireysel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal 
(TKIP ve AES); WPA3 Kurumsal (AES) — EAP-TTLS 
(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSC-
HAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP ve EAP-PWD; WPA3 
Kurumsal 192-bit Mode (GCMP-256) —EAP-TLS; 
Enhanced Open (OWE)

Onaylar WFA (802.11n, 80211ac, WPA2-Kişisel, WPA3-Kişisel, 
WPA2-Kurumsal, WPA3-Kurumsal, WPA3-Kurumsal 
192-bit modu, WMM, WMM-PS, PMF, WiFi Direct, 
WMM-AC ve Voice Enterprise)

Hızlı Dolaşım (Fast 
Roam)

PMKID önbellekleme; Cisco CCKM; 802.11r (Kablosuz); 
OKC

Kablosuz PAN

Bluetooth Bluetooth 5.0; Bluetooth Düşük Enerji (BLE) desteği; 
1. sınıf

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak WT6300, sevkiyat ta-
rihinden itibaren bir (1) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. 
Garanti açıklamasının tam metni için lütfen
www.zebra.com/warranty 

Önerilen Hizmetler

Destek Hizmetleri: Zebra OneCare™ Essential veya Select hizmetleriyle cihaz kul-
lanılabilirliğini, operasyonel verimliliği ve güvenlik güncellemelerini en üst düzeye 
çıkarın. Yatırımınızı depo onarımı veya gelişmiş cihaz değişimi, teknik destek, 
yazılım ve destek, LifeGuard güncellemeleri, Cihaz Tanılama ve onarım, vaka, 
sözleşme, LifeGuard raporları ve daha fazlası hakkında bilgi için bulut tabanlı 
VisibilityIQ™ OneCare™ ile koruyun.
 
Zebra VisibilityIQ™ Foresight: 24'ten fazla rapor sunan  bu opsiyonel kurumsal 
zeka hizmeti, cihaz verilerini tek, renk kodlu, bulut tabanlı bir cam bölmede 
toplayarak, cihazlarınızın performansını size bildirir, böylece cihazınızı geliştirmek 
için atabileceğiniz sonraki adımlara karar verebilirsiniz. Verimliliği en üst düzeye 
çıkarın ve iş akışlarını kolaylaştırın.
 
Cihazda Video: Cihaz üzerinde önceden yüklenmiş ve personelinizin cihaz 
üzerinde eğitim almasını sağlayan güvenli ve tutarlı bir yol sunar. Cihazın nasıl 
temizleneceği ve sterilize edileceği dahil olmak üzere doğru içeriği sunan temel 
VoD uygulamasıyla çalışanlarınıza video içeriği sunun.

Dipnotlar

1.  Android güvenlik güncellemeleri, her Zebra destek sözleşmesinin 
bir parçası olan Zebra LifeGuardTM for AndroidTM aracılığıyla sağlanır. LifeGuard'ın 
haklarına ve özelliklerine erişmek için geçerli bir Zebra OneCare destek sözleşme-
si gerekir.
2. Çağrı işlevi yalnızca bip sesi üretme özelliğine sahip desteklenen Bluetooth 
çevre birimlerinde kullanılabilir.
3. Bas-Konuş (PTT) tüm ülkelerde desteklenmemektedir. Ülkenizde PTT'nin des-
teklenip desteklenmediğini belirlemek için lütfen Zebra temsilcinize danışın.
Yaygın Kriterler hakkında bilgi için lütfen ziyaret edin:
www.zebra.com/commoncriteria

Mobility DNA

Mobility DNA çözümleri, çeşitli özellikler eklemenin yanı sıra mobil cihazlarımızın 
konuşlandırılmasını ve yönetimini basitleştirmek suretiyle, mobil bilgisayarları-
mızdan daha fazla değer elde etmenize yardımcı olur. Zebra’ya özel bu özellikler 
hakkında daha fazla bilgi için adresini ziyaret edin
www.zebra.com/mobilitydna

Üretim
• Envanter yönetimi
• Üretim hattı ikmali
• Parça takibi

Perakende Sektörü
• Mağaza arkası depo 

yönetimi
• Online siparişler için 

mağaza önünden 
toplama

• Fiyat kontrolleri/
değişiklikleri

• Mağaza alımı
• Envanter yönetimi
• Mağaza içi iletişim

Depolama/Dağıtım/
Nakliye ve Lojistik
• Alım
• Toplama
• Saklama
• İkmal
• Paketleme
• Hazırlama
• Kamyon yükleme/

boşaltma
• İade yönetimi

Pazarlar ve Uygu-
lamalar
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Mobility DNA yalnızca Android’de mevcuttur. Özellikler modele göre değişebilir 
ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Zebra’ya özel bu özellikler hakkında daha fazla 
bilgi ve desteklenen uygulamaların güncel bir listesi için ziyaret edin:
https://developer.zebra.com/mobilitydna 

MOBILITY DNA 
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