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Motorola 
MC9200  
Az ipari piacvezető mobilterminál  
 

 
 

 
 

Tulajdonságok 

 Hat féle 1D, 2D 
nagytávolságú vonalkód 
olvasók (DPM is) 

 Az egyik legújabb 
fejlesztésű 2D kiterjesztett 
nagytávolságú olvasó 
(omnidirekcionális, 
egészen 9,14 méterig) 

 Kormányzati szintű FIPS 
140-2 Level 1. szintű 
minősítést biztosító Wi-Fi 
és Bluetooth 

 Nagy sebességű WIFI 
kapcsolat: 802.11 a/b/g/n  

 Hat különféle 
tasztatúrával forgalmazzuk  

 Teljes kompatibilitás az 
eddig megjelent MC9000 
sorozat készülékeivel 

 3,7”-os érintő képernyője 
kiválóan olvasható még 
napfényben is 

 Microsoft Windows  
Embedded Compact 7.0 és 
Microsoft Windows 
Embedded Handheld 6.5.3  

A raktárak elnyűhetetlen alapeszköze, ami napi 24 

órán keresztül is dolgozik 

A raktárak jelenlegi legnagyobb kihívása a gyors és pontos 

vonalkód azonosítás, és az erre kapott válasz kiértékelése. Erre 

a feladatra ideális a világon legnagyobb darabszámban 

értékesített MC9000-es mobilterminál sorozat legújabb típusa 

az MC9200. Ez már a negyedik generáció, ami hasonló 

ergonómiájú készülék, ezzel is bizonyítva a készülék 

kiválóságát. A legmodernebb technológiák kaptak benne 

helyet: a kameraolvasók fejlődésével lehetővé válik a 2D kódok 

nagytávolságú azonosíthatósága - akár 9 méterről is. Szoftverek 

tekintetében is trendet teremtett: a legújabb Windows 

operációs rendszer biztosítja a vállalati alkalmazások 

biztonságos elérhetőségét. Dual Core 1GHz-es processzora, 

2GB-os Flash memóriája képessé teszi bármilyen vállalati ERP 

által kívánt applikáció futtatására. 

Főbb alkalmazási területek 
 

 Raktárakban, logisztikai központokban 

 Hűtőházakban, akár -25 C fokig is 

 Targoncás dolgozók támogatására 

 Koszos, ipari területeken (IP64) 

Adatlap 

 



 

 

 
Technikai paraméterek 
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Külső méret: 23,1 cm x 9,1 cm x 19,3 cm 

Súly: 765 gramm (akkumulátorral) 

Kijelző: 3,7”  VGA (640 x 480) színes 

Billentyűzet: 28, 43, és 53 billentyű (5250, 3270, VT emulációk) 

Bővíthetőség: 32GB-ig SDHC foglalat 

Tömítettség: IP64 

WLAN csatlakozás: 802.11 a/b/g/n  

Vonalkódolvasó: 1D/2D normál, 1D/2D nagytávolságú olvasók (DPM is) 

CPU: Dual Core 1GHz OMAP 4 processzor 

Operációs rendszer: Microsoft Windows Embedded Compact 7.0,  
Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3 

Memória: 512/2GB, (1GB/2GB a prémium modellekben) memória 

Nedvesség és páratartalom: 5% és 95% között (kondenzációs típus is elérhető) 

Hőmérséklet tartományok: -20C.. 50C működési és -40C..+70C tárolási hőmérséklet tartomány 

Fejlesztői környezet: PSDK, EMDK elérhetők a Motorola Support Central Web site-on 

Garancia: 1 év gyári garancia; BCS Plusz 3 éves kiterjesztett garancia 
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