SPECIFIKACE PRODUKTU
MOBILNÍ POČÍTAČ MC3300

Mobilní počítač MC3300
PŘEJDĚTE NA OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID S MOBILNÍM POČÍTAČEM, KTERÝ VÁM
NABÍDNE JEŠTĚ VÍCE: VÍCE MODELŮ, VÍCE MOŽNOSTÍ SKENOVÁNÍ, ODOLNĚJŠÍ
PROVEDENÍ A POKROČILEJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Mobilní počítač MC3300 umožňuje snadný přechod na operační systém budoucí generace mobilních obchodních
platforem - Android. Stejný operační systém, který znamenal revoluci ve světě spotřební elektroniky, je nyní připraven k
firemnímu využití. Nabízí přitom osvědčenou mobilní platformu, ale i garantovanou podporu zabezpečení, na kterou se
můžete opravdu spolehnout. Tato nová generace velmi úspěšné řady počítačů MC3000 má vše, co potřebujete k
dnešnímu i budoucímu podnikání. Přímo v počítači můžete snadno spouštět vaše aplikace TE nebo upravovat jejich
formát a vytvářet intuitivní obrazovky, které budou využívat dotykové rozhraní ke zjednodušení uživatelského zážitku.
Náš unikátní set výkonných aplikací, který označujeme jako Zebra Mobility DNA nejen, že usnadní vývoj aplikací a jejich
nasazování do podnikových sítí, ale umožní vám také přidat vašim mobilním počítačům MC3300 nové funkce, které zvýší
efektivitu každodenních procesů a produktivitu vašich pracovníků. Co se funkcí a možností týče, disponuje tento
nejvýkonnější mobilní počítač ve své třídě lehkým a ergonomickým designem, velkou dotykovou obrazovkou, různými
možnostmi klávesnice či bezkonkurenčním skenováním. Díky mnoha praktickým variantám uspořádání je tento
všestranný a flexibilní počítač vhodný od skladů po maloobchody. MC3300 - snadný způsob, jak obohatit vaše podnikání
o pokročilé mobilní funkce a výhody, které nabízí operační systém Android.
SNADNÉ PŘIZPŮSOBENÍ APLIKACÍ
PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID
Perfektní kombinace: dotyková
obrazovka a klávesnice
Ať už vaše aplikace vyžadují dotykové
ovládání nebo zadávání údajů přes
fyzickou klávesnici, tento počítač je
připraven na vše. Vaše aplikace mohou
využívat celou plochu displeje, zatímco
fyzická klávesnice nabídne vašim
pracovníkům naprosto stejný uživatelský
zážitek, jako doposud. Dotyková
obrazovka navíc představuje možnost k
přechodu na intuitivní dotyková rozhraní.
Vybrat si navíc můžete klávesnici, která
maximálně zjednoduší zadávání údajů alfanumerickou, numerickou nebo funkční
numerickou.

Používejte vaše aplikace TE přímo v
počítačích
Spouštějte vaše stávající aplikace TE
(terminálová emulace) přímo v počítačích
- nejsou nutné žádné zásahy do backendu
nebo proškolování pracovníků. Ivanti
Velocity, jeden z celosvětově
nejoblíbenějších TE klientů, je
předinstalovaný v každém modelu a je
součástí licence modelu v provedení
pistole - připraven k bezplatnému použití.
Chcete použít jiného TE klienta? Žádný
problém. Díky podpoře předních TE
klientů je volba na vás. Chcete
modernizovat své aplikace TE? Každý
model nabízí v rámci Mobility DNA také
AllTouch TE - získáváte tak skvělou
možnost, jak proměnit tradiční zelené
obrazovky na elegantní dotykové intuitivní
obrazovky, které umožní vašim
pracovníkům odvést podstatně více práce
za méně času.

Společná platforma nejen pro sklady
Používáte-li ve vašich skladech ruční nebo
nositelnou elektroniku od společnosti

Zebra s operačním systémem Android,
vaši pracovníci i IT oddělení uvítají
jednotný operační systém a platformu
řešení. Získáte stejný uživatelský zážitek a
můžete využívat stejné nástroje pro správu
a řízení nejen ve skladech, ale v celém
zásobovacím řetězci.

Certifikované zařízení s OS Android
pro garantovanou bezpečnost i
výkon
Protože je počítač MC3300 certifikovaným
zařízením s OS Android, můžete spát s
naprostým klidem díky garanci
zabezpečení i osvědčené kompatibilitě s
neustále se rozšiřující rodinou aplikací
Android vyvinutých pro sklady i kanceláře.

BEZKONKURENČNÍ VÝKON I
MOŽNOSTI SKENOVÁNÍ
Nejširší rozsah skenování pro
maximální flexibilitu
Skenování z krátké, střední i dlouhé
vzdálenosti - MC3300 zvládne vše. Díky
rozšířenému rozsahu skenování SE4850
lze skenovat čárové kódy přímo před vámi
nebo na nejvyšších regálech vašich skladů
(ze vzdálenosti od 7,62 cm až do 21,4 m).
A díky bezkonkurenčnímu zornému poli
naskenujete i velmi široké čárové kódy z
malé vzdálenosti. Navíc je zcela jedno, v
jakém stavu čárový kód je - může být
špinavý, poškrábaný, nekvalitně vytisknutý
nebo pod smršťovací fólií.

Pokročilé možnosti skenování
v rámci standardního režimu
K dispozici jsou dva standardní režimy
skenování: 1D/2D SE4570 a 1D SE965 –
oba nabízí stejné špičkové parametry
skenování, kterými se společnost Zebra
proslavila.
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OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID –
PŘIPRAVENÝ PRO BUSINESS
Podpora operačního systému, na
kterou se můžete opravdu
spolehnout – dnes i v budoucnu
Pouze LifeGuardTM pro Android od
společnosti Zebra zaručuje možnost
přímých bezpečnostních aktualizací po
dobu 10let od data vydání, včetně
možnosti provést upgrade na budoucí
verze Android.1

Bezkonkurenčně snadné používání
díky nejnovějším funkcím
operačního systému Android
Celá řada nových funkcí operačního
systému Android má jediný cíl – aby bylo
vaše podnikání jednodušší. Uživatelé
mohou mít spuštěné i 2 aplikace vedle
sebe, libovolně mezi nimi přepínat, vybrat
si jednu z pěti možností velikosti prvků
zobrazených na displeji a mnohem více.

SNADNO PŘIDÁVEJTE NOVÉ
VÝKONNÉ FUNKCE, KTERÉ NABÍZÍ
ZEBRA, PROSTŘEDNICTVÍM
MOBILITY DNA
Přidejte pokročilé možnosti
skenování a zachycení dokumentů
Díky aplikaci SimulScan, která je součástí
Mobility DNA, nejsou štítky s více
čárovými kódy žádným problémem.
Pouhým stisknutím tlačítka můžete načíst
všechny čárové kódy na štítku nebo si
vybrat jen některé z nich. Potřebujete
naskenovat data do formuláře? S aplikací
SimulScan je to snadné – načtete textová
pole, telefonní čísla, obrázky, podpisy a
mnohem více.2 13MP fotoaparát
s vysokým rozlišením pak poslouží
například ke zdokumentování stavu
příchozí zásilky apod.

promění váš MC3300 na příruční
pobočkovou ústřednu (PBX) s kompletní
kontrolou nad rozhraním – můžete
přizpůsobit jednotlivá zobrazení a
usnadnit tak svým zaměstnancům práci.

Snadnější ovládání aplikací a
přístup k pokročilým funkcím
Zabraňte svým pracovníkům, aby
MC3300 využívali k činnostem, které jim
nepřísluší. Pomocí aplikace Enterprise
Home Screen (součást Mobility DNA)
můžete vytvořit jednoúčelový nástroj,
který nabídne přístup pouze k vybraným
aplikacím a funkcím zařízení.

ZÍSKEJTE MAXIMÁLNÍ
FLEXIBILITU, VÝKON, ŽIVOTNOST I
KOMFORT
Přizpůsobte si zařízení dle svých
představ a potřeb
Kombinace čtyř různých podob, tří
enginů pro skenování, tří klávesnic a tří
úrovní dostupných funkcí je ideální pro
váš sklad, výrobu či maloobchod.

Bezkonkurenční výkon
Toto vysoce výkonné mobilní zařízení je
navrženo tak, aby nabídlo opravdu
špičkový výkon všech aplikací.
V porovnání s konkurenčními zařízeními
získáte dvakrát až třikrát větší výkon
procesoru, 8 až 16x větší paměť RAM a
32 až 125x větší paměť Flash. Nezáleží
proto na tom, kolik aplikací vaši
pracovníci potřebují ke své práci –
MC3300 je zvládne všechny!

Využití jako vysílačka nebo příruční
pobočková ústředna PBX

Velmi odolné zařízení připravené pro
váš business
MC3300 nabízí vyšší odolnost vůči
pádům (testování z výšky 1,5 m) a velmi
prostorný 4“ dotykový panel
z ochranného skla Gorilla Glass, který
dá vašim pracovníkům dostatek místa
k zobrazení všech potřebných informací.

Zvyšte svou produktivitu a efektivitu
s unikátními hlasovými aplikacemi, které
jsou součástí Mobility DNA. Například
aplikace Workforce Connect Push-to-Talk
Express3, která je předinstalovaná
s licencí, umožňuje komunikaci ve stylu
vysílačky. Workforce Connect Voice4 zase

Nejrychlejší Wi-Fi připojení
Vaše zařízení je pouze tak dobré, jak
rychlé je jeho Wi-Fi konektivita – když si
zvolíte MC3300, získáte opravdu to
nejlepší na trhu. MC3300 podporuje
802.11ac s rychlým roamingem, a dává

tak vašim pracovníkům zařízení s
ultrarychlými hlasovými i datovými
přenosy.
Nedostižný komfort
Tým pro design Zebra, který získal již
celou řadu cen, navrhnul MC3300 jako
velmi lehké a komfortní zařízení, které se
skvěle drží, eliminuje nežádoucí únavu
ruky a příjemně se s ním pracuje i ve
dnech s největším pracovním vytížením.

NENÁKLADNÝ UPGRADE NA
TECHNOLOGIE PŘÍŠTÍCH
GENERACÍ
Kompatibilita s příslušenstvím
minulosti i budoucnosti
Získáte kompatibilitu, kterou je společnost
Zebra pověstná – budete moci využít
veškeré příslušenství k MC3200, které již
máte, přičemž náklady na upgrade budou
minimální. K dispozici navíc máte širokou
nabídku nového příslušenství
s pokročilými funkcemi a prvky – od
univerzálních ShareCradles, které
zvládnou nabít MC3300 nebo i
samostatnou baterii za polovinu běžné
doby, přes držák do vysokozdvižného
vozíku, až po nové vysokokapacitní
baterie PowerPrecision+, které jsou
vybaveny kompletním výběrem ukazatelů
umožňujících identifikovat stav baterií pro
jejich odstranění či výměnu.

POKRYJTE KAŽDOU
EVENTUALITU BALÍČKEM
PODPORY ZEBRA ONECARE
Mimořádný servis s kompletním
pokrytím
Balíček servisní podpory Zebra OneCare
zaručí, že váš MC3300 bude neustále jako
nový. To vše navíc za minimální náklady.
Vyberte si úroveň služeb, která co nejlépe
vyhovuje vašim potřebám i rozpočtu –
Zebra OneCare Essential nebo Zebra
OneCare Premier. Získáte kompletní
pokrytí všech eventualit, od běžného
opotřebení až po škody vzniklé v důsledku
nehod. A protože nikdo nezná naše
produkty lépe než my sami, nabízíme vám
odbornost i úroveň služeb, jakou
dostanete pouze od výrobce.

MC 3300 – SNADNÝ ZPŮSOB, JAK POSUNOUT VÁŠ BUSINESS VPŘED.
POKROČILÝ MOBILNÍ POČÍTAČ S OPERAČNÍM SYSTÉMEM ANDROID.
Pro více informací navštivte www.zebra.com/mc3300
nebo nás kontaktujte (viz náš globální adresář kontaktů na www.zebra.com/contact)
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Specifikace MC3300
FYZICKÉ CHARAKTERISTIKY
MC3300 přímé skenování (45° a 0°)
202,2 mm x 74,7 mm x 34,5 mm (D x Š x H)
MC3300 otočná skenovací hlava
Rozměry
223,4 mm x 74,7 mm x 34,5 mm (D x Š x H)
MC3300 pistole
202,6 mm x 74,7 mm x 163,9 mm (D x Š x H)
MC3300 přímé skenování (0°)
375 g
MC3300 otočná skenovací hlava
377 g
Hmotnost
MC3300 pistole
505 g
MC3300 přímé skenování (45°)
382 g
Displej
4,0“ kapacitní displej, WVGA, barevný
Okno snímače
Sklo Corning® Gorilla®
Dotykový panel
Sklo Corning® Gorilla® se vzduchovou mezerou
Podsvícení
LED podsvícení
Slot pro rozšíření
Slot pro kartu Micro SD, až 32 GB
USB 2.0 vysokorychlostní (host a klient), WLAN
Síťová připojení
a Bluetooth
Oznámení
Postranní LED kontrolka a zvukový tón
Číselná (29 kláves), funkční číselná (38 kláves),
Klávesnice
abecedně-číselná (47 kláves)
Hlas
PTT Voice Support (interní reproduktor)
Audio
Reproduktor
Všechny modely s výjimkou pistole:
Integrovaný 2,5 mm konektor (pouze modely
Audio vstup
Premium a Premium+) – není k dispozici u
standardních konfigurací
Tlačítka
Dvě programovatelná postranní tlačítka – sken.
VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY
Qualcomm 8056 1.8 GHz, 6ti jádro, 64 bitů
CPU
s optimalizací výkonu
Android 7.0 (Nougat) – AOSP;
Operační systém
GMS – konfigurace výběru

VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY (pokračování)
2 GB/16 GB Standard; 4 GB/16 GB Premium;
4 GB/32 GB Premium Plus
MC3300 přímé skenování (0° a 45°) a
otočná skenovací hlava:
Li-Ion s možností dobíjení; standard 2700 mAh
vysoká kapacita 5200 mAh; podpora rychlého
Paměť
dobíjení (nové příslušenství)
MC3300 pistole:
Li-Ion s možností dobíjení, vysoká kapacita
5200 mAh; podpora rychlého dobíjení (nové
příslušenství)
UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
-20°C až +50°C
Teplota uskladnění
-40°C až +70°C
Vlhkost
relativní vlhkost 5 % až 95 % bez kondenzace
Několik pádů z výšky 1,5 m na beton
Odolnost vůči pádům
v rámci celé škály provozních teplot
Únavová odolnost
1000 cyklů; 1 m
Utěsnění
IP54
Vibrace
5Hz až 2KHz
Teplotní šok
-40°C až +70°C
Elektrostatické výboje
(+/- 20kV) vzduch, (+/-10kV) kontaktní výboj
TECHNOLOGIE INTERAKTIVNÍHO ČIDLA (IST)
Čidlo pohybu
3-osový akcelerometr, gyroskop
MOŽNOST ZÁZNAMU / ZACHYCENÍ DAT
Skenování
MC3300 přímé skenování (0°)
SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4850 ERI
MC3300 otočná skenovací hlava
SE965 1D Laser
MC3300 pistole
SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4850 ERI
MC3300 přímé skenování (45°)
SE4750SR 2D
Zadní fotoaparát
13MP s bleskem (pouze model Premium+)
není k dispozici u MC3300 v provedení Pistole
NFC
Pouze u modelů Premium a Premium+
pokračování na straně 4

Kde najde MC3300
uplatnění?
Maloobchod
 Zázemí, správa
skladu
 Kontrola /
aktualizace cen
 Příjem na sklad
 Vychystávání a
expedice zásilek
 Správa zásob
 Komunikace ve
skladu
 Hlasem ovládané
aplikace
Sklad / distribuce
 Řízení činnosti
skladu
 Vychystávání a
expedice zásilek
 Zpracování vratek
 Hlasem ovládané
aplikace
 Transakce EDI
 Správa venkovních
skladových ploch
Výroba
 Řízení zásob
 Doplňování surovin
k výrobním linkám
 Bezpečnostní
zkoušky
 Sledování dílů a
komponentů
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Specifikace MC3300 (pokračování)
WIRELESS LAN
Vysílač
Přenosové
rychlosti
Provozní kanály
(dle příslušných
předpisů a norem)
Zabezpečení a
šifrování
Certifikace

802.11 a/b/g/n/ac/d/h/l/k/r/w
2,4 GHz: 144 Mbps
5 GHz: 867 Mbps
2,4 GHz: 1 až 13
5 GHz: 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
WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2
Enterprise
802.11n/ac, WMM-PS, WMM-AC, PMF, Voice
Enterprise, Wi-Fi Direct, WPS
PMKID/OKC/CCKM/802.11r

Rychlý roaming
WIRELESS PAN
Bluetooth
V4.1, V2.1 + EDR w/ Bluetooth Low Energy (BLE)
ŘEŠENÍ MOBILITY DNA

Mobility DNA je k dispozici pouze pro operační systém Android. Jednotlivé
funkce se mohou lišit podle konkrétního modelu. V některých případech může
být používání této služby podmíněno uzavřením písemné dohody o podpoře.
Pro další informace o podporovaných řešeních navštivte web:
https://developer.zebra.com/mobility/dna
ZÁRUKY
Na MC3300 se vztahuje záruka na vady z výroby a vady materiálu po dobu 1
(jednoho) roku od data dodání, v souladu s platnými záručními podmínkami
Zebra. Kompletní znění záručních podmínek viz www.zebra.com/warranty.
DOPORUČENÉ SLUŽBY
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

1. Podmíněno uzavřením smlouvy o poskytování služby Zebra OneCare
2. Vyžaduje aplikaci SimulScan, která tvoří nedílnou součást předinstalovaného balíčku Mobility DNA
3. Kompatibilní s většinou mobilních zařízení Zebra
4. Kompatibilní s většinou oblíbených PBX

Ředitelství pro Severní Ameriku
Ředitelství pro Asii/Pacifik
Ředitelství pro EMEA
Ředitelství pro Latinskou Ameriku
+1 800 423 0442
+65 6858 0722
zebra.com/locations
+1 847 955 2283
contact.apac@zebra.com
contact.emea@zebra.com
inquiry4@zebra.com
la.contactme@zebra.com
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