FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES
COMPUTADOR MÓVEL MC36

Computador Móvel MC36
O ASSISTENTE DIGITAL EMPRESARIAL… CRIADO PARA GRANDES EMPRESAS
Você precisa oferecer aos seus funcionários em campo acesso instantâneo a informações para aumentar
a produtividade e a qualidade do serviço ao cliente. Seus funcionários querem um dispositivo tão fácil de
usar quanto seus smartphones. Mas você precisa de um dispositivo de classe empresarial projetado para
os negócios. Tudo isso é possível com o MC36. Seus funcionários recebem o design moderno que desejam,
juntamente com um sistema operacional confortável e familiar: o Android™. Você recebe um design robusto
pronto para uso em campo com as maiores opções de tela, memória, capacidade de bateria e mecanismo de
digitalização nessa classe de dispositivo. Ele é o único dispositivo da categoria a oferecer conectividade de
rede sem fio dupla para garantir a cobertura para funcionários que percorrem territórios grandes — tudo com a
qualidade esperada da Zebra.
Resistente aos negócios: criado
para uso diário na empresa
Os funcionários podem usar o MC36 em
um estacionamento sujo, derrubá-lo no
concreto ou mesmo molhá-lo e ainda
esperar uma operação confiável. O
robusto MC36 é completamente vedado
contra poeira e suporta quedas de 1,2
m no concreto em toda sua faixa de
temperatura operacional, além de 300
quedas consecutivas de 0,5 m.

Android: o sistema operacional
mais popular do mundo
Além dos seus funcionários já estarem
familiarizados com o Android, ele oferece
a flexibilidade para você criar aplicativos
empresariais que podem aproveitar a
tela touchscreen do MC36 e que são
tão intuitivos e divertidos quanto os
aplicativos modernos para consumidores,
o que minimiza a necessidade de
treinamento.

Tela grande com a leitura mais
agradável da categoria em
ambientes externos
A tela WVGA a cores excepcionalmente
clara de 4,3 polegadas é fácil de
ler, mesmo sub a luz do sol, com
espaço suficiente para todos os seus
aplicativos. Além disso, a tela capacitiva

de dois pontos oferece suporte
à interatividade de pinça e zoom
esperada pelos funcionários.

A maior potência da categoria
O MC36 oferece o processador mais
rápido e o maior espaço de memória
da categoria para um desempenho
incrível, mesmo nos seus aplicativos
mais exigentes.

A maior capacidade de bateria
da categoria
A bateria estendida 1,5X oferece
energia suficiente para turnos
prolongados de até 12 horas.

Tecnologia de digitalização de
código de barras avançada
Os mecanismos de digitalização
capturam códigos de barras facilmente
em qualquer condição, mesmo
aqueles com impressão ruim, sujos ou
arranhados.

Operação com ambas as mãos
Os botões de digitalização em ambos os
lados do dispositivo oferecem facilidade
e conforto para qualquer funcionário
digitalizar os códigos de barras.

O MC36: DESIGN MODERNO POR FORA. NEGÓCIOS POR DENTRO.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.ZEBRA.COM/MC36 OU ACESSE NOSSO DIRETÓRIO DE CONTATO
GLOBAL EM WWW.ZEBRA.COM/CONTACT
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Especificações do MC36
TECNOLOGIA DE SENSOR INTERATIVO (IST) DA ZEBRA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Bateria padrão 1X: 6,5’’ (C) x 2,95’’ (L) x 0,84’’ (P)
166 mm (C) x 75 mm (L) x 21,3 mm (P)
Bateria estendida 1,5X: 6,5’’ (C) x 2,95’’ (L) x 1,1’’ (P)
166(C) x 75(L) x 27,8(P) mm
Para o topo do dispositivo: 1.06”/ 27mm

Sensor
de orientação

Acelerômetro de três eixos para orientação da tela e
gerenciamento de energia

Sensor de luz
ambiente

Ajusta automaticamente a luz de fundo da tela para
otimizar a eficiência energética

Peso

Bateria padrão 1X: 10,9 oz./310 g
Bateria estendida 1,5X:12,2 oz./345 g

Sensor de
proximidade

Detecta automaticamente quando o usuário leva
o dispositivo à orelha durante uma ligação para
desativar a tela e os comandos de toque

Tela

Tela LCD WVGA de 4,3’’/10,92 cm, suporte a leitura em
ambientes externos, transfletiva, Corning Gorilla Glass

CAPTURA DE DADOS

Dimensões

Câmera

5MP com foco automático e flash controlável pelo
usuário, oferece suporte à captura integrada de
códigos de barras 1D/2D

Toque capacitivo com operação de dois pontos

Mecanismos
de leitura

Leitor de imagens linear 1D integrado

Luz de fundo

Luz de fundo de LED

COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ POR WAN SEM FIO

Alimentação

Bateria padrão 1X:
3.7V 2940mAh
Bateria estendida 1,5X: 3.7V 4410mAh

Entrada para
cartão expansível

Entrada para microSD de 32 GB acessível pelo usuário

Banda
de frequência
de rádio

3G (WCDMA);
GSM900, DCS1800,
UMTS900, UMTS2100

GPS

GPS assistido (A-GPS) autônomo e integrado

Conexões
de rede

USB 2.0 de alta velocidade (host e cliente), WLAN,
WWAN e Bluetooth

Notificação

Vibração e sinal sonoro

Teclado

Numérico de 24 teclas

Voz e áudio

Alto-falante: Média de 0,7 watts/máximo de 1 watt,
suporte a viva-voz, microfone, entrada para headset
de 3,5 mm uporte a headset sem fio Bluetooth

Janelas de saída
da câmera/do
leitor de imagem

Corning Gorilla Glass

Painel
touchscreen

COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ POR LAN SEM FIO
Rádio

IEEE or 802.11b/g/n

Taxas de dados
aceitas

802.11b/g – até 54 Mbps,
802.11n – até 150 Mbps

Segurança

WEP com chave única (40 ou 104 bits), WPA/WPA2
Chave pré-compartilhada; WPA/WPA2 Enterprise - EAPTLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2,
PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, TKIP, AES;
WAPI PSK (somente na China); certificação WAPI
(somente na China)

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
CPU

Processador quad core de 1,3 GHz

Sistema
operacional

Android 4.4.2 KitKat

Memória

1 GB de RAM/8 GB de memória flash

COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ POR PAN SEM FIO
Bluetooth

AMBIENTE DO USUÁRIO

Bluetooth 4.0

PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS

Temperatura
operacional

14~ 122°F/ -10 ~ 50°C

Temperatura de
armazenamento

Base de carregamento única; adaptador de parede para base de
carregamento única; carregador veicular; fonte de alimentação com
adaptador de parede; cabo USB; alça de mão Para ver a lista completa de
acessórios, acesse www.zebra.com/mc36

-40 ~ 158°F/ -40 ~ 70°C

INFORMAÇÕES LEGAIS

Umidade

5% a 95%, sem condensação

Acesse www.zebra.com/mc36 para ver as informações legais

Especificação
de queda

Queda de 1,2m/4 pés no concreto em toda a faixa de
temperatura operacional, de acordo com a norma
MIL-STD 810G

GARANTIA

Especificação
de batida

300 batidas de 0,5 m/1,6 pés; obedece e excede
a especificação de batida da IEC

Vedação

IP65

Vibração

MIL-STD 810G, pico 2Gs, 5 Hz a 2 kHz, 1 hora por eixo;
0,04 g2/Hz, 20 Hz a 2 kHz, 1 hora por eixo

Choque térmico

-40 a 158 °F/-40 a 70 °C com transmissão rápida

O MC36 é protegido contra defeitos de fabricação e materiais por um
período de 1 (um) ano a partir da data de envio.
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