
MŰSZAKI JELLEMZŐK AdAtLAp

A Motorola MC9500-K
A Motorola MC9500-K: Prémium mobil számítógép, amely magasra teszi a mércét az ipari, 
irodán kívüli alkalmazások terén 

A MC9500-K  a Motorola kínálatának csúcsát jelentő MC9000 sorozat egyedülálló jellemzőkkel bír, emellett számos új funkcióval rendelkezik, 
amelyek a világ vezető logisztikai, csomagszállítási/postai, közvetlen árukiszállítási (DSD), helyszíni szolgáltatási, közbiztonsági és értékesítés-
automatizálási alkalmazásokat használó vállalatainál végzett kutatások és tesztek alapján kerültek bevezetésre. Az eredmény egy olyan eszköz, amely 
kívül-belül teljesen új — korszakalkotó termék páratlan funkciók sorával, ami új szintre emeli az ipari mobil számítógépek fejlődését. Az MC9500-
K-tól egyszerűen többet várhat: még robusztusabb kialakítást, több szkennelési opciót, több intelligenciát, nagyobb processzorteljesítményt és 
jobb ergonómiát, mindez szebb, könnyebb, és egyszerűbben használható formában, a tartozékok, az akkumulátor és a támogatás teljesen új 
megközelítésével.

Az evolúció következő lépcsőfoka robosztusabb kialakítással, kiváló ergonómiával, jellemzőkkel, funkciókkal 
és teljesítménnyel

JELLEMZŐK

Motorola MAX Rugged: A megerősített kialakítás 
új generációja: verhetetlen leesési és leejtési 
tesztek, IP67 védelem, integrált ház és beépített 
belső antennák (WWAN, WLAN és GPS); teljesíti és 
meghaladja a vonatkozó MIL-STD és IEC előírásokat 
a leesést, leejtést, szigetelést és egyéb környezeti 
paramétereket illetően

Következő generációs ergonomikus kialakítás —  
szebb, kisebb, könnyebben megfogható, ipari 
forma, amely a kényelmes és a könnyű, egykezes 
működtetést tesz lehetővé

Motorola MAX FlexWAN: Ügyfél által cserélhető 3,5G 
szélessávú WAN (GSM HSDPA és CDMA-EVDO Rev A) 
Motorola szervizközpontbeli támogatás nem igényel

Motorola MAX billentyűzet: Moduláris, helyben 
cserélhető billentyűzet opciók újfajta ergonómiával 
— betűbillentyűzet; telefonos számbillentyűzet, 
számológép-billentyűzet és teljes alfanumerikus 
billentyűzet

Rendkívül tartós polikarbonát IMD (dombornyomott) 
billentyűzet

Kategóriaelső kijelző fejlett LCD technológiával, amely 
bármilyen fényviszonyok mellett könnyen látható

3,7”-os, színes, nagy felbontású VGA kijelző (640 x 480) 
digitalizálóval és háttérvilágítással

Mobility Platform Architecture (MPA) 2.0, amely 
biztosítja a legmodernebb felületet és lehetővé teszi 
más Motorola mobil számítógépek alkalmazásainak 
egyszerű és költséghatékony csatlakoztatását

Következő generációs teljesítmény: nagy teljesítményű 
Marvell PXA320 @ 806 MHz mikroprocesszor, nagyobb 
memória tárhely és ügyfél által is elérhető mikro-SD 
kártya

Microsoft Windows Mobile 6.x operációs rendszer a 
jobb integrálhatóság és a biztonság érdekében

Motorola MAX érzékelő — Interaktív érzékelő 
technológia (IST), amely verhetetlen mozgás alapú 
alkalmazásokat kínál

Motorola MAX helyzet-meghatározás: SiRFstarIII 
GSC3ef/LP chipset; erősített és független GPS; SUPL 
1.0 kompatibilis — lehetővé teszi a jelek rögzítését 
olyan területeken, ahol a jelek általában gyengék, 
például magas épületek között vagy beltérben

WLAN: 802.11a/b/g három üzemmódú rádió; átfogó 
VoIP-támogatás

FIPS 140-2 hitelesítés gondoskodik az adatok 
biztonságáról — még kényes, kormányzati 
alkalmazásoknál is

WPAN: Bluetooth® v2.1 EDR 

IrDA a meglévő irodai felszerelések vezeték nélküli 
csatlakoztathatóságához

Motorola MAX adatgyűjtés: Többféle adatgyűjtési 
üzemmód: csúcsminőségű 1D/2D vonalkód-
leolvasás, valamint 3 megapixeles (2048 x 1536) 
autofókuszos, vakuval felszerelt, opcionális digitális 
színes fényképezőgép dekóderrel és nagy felbontású 
dokumentumrögzítési funkcióval

Kiváló minőségű kihangosító és vevőegység, többféle 
hang üzemmóddal — készülék, fejhallgató és 
kihangosító

Motorola MAX háttérkezelés: korszakalkotó 
háttérkezelés az elsőként bevezetett Univerzális 
tartozék rendszerrel

Motorola MAX akkumulátor: nagy kapacitású 
akkumulátor egyedi, elsőként bevezetett 
akkumulátor-töltöttség és állapot kijelzővel, amely 
nagyban leegyszerűsíti az akkumulátorok kezelését

IEEE 1725 kompatibilitás a teljes MC9500-K 
rendszerhez — beleértve az összes modellt, összes 
akkumulátort és az összes töltéssel kapcsolatos 
kiegészítőt (mint pl. bölcsők és töltőkábelek)

MSP kompatibilitás — átfogó és rugalmas, központosított 
kezelés az összes készülékhez, bárhol a világon, 
egyetlen konzolról



Fizikai jellemzők

Méret: 9,2” Ma. x 3,5” Szé. x 2” Mé.
23,36 cm ma. x 8,89 cm szé. x 5,08 cm mé.

Tömeg: 623 g  
(akkumulátorral, érintőceruzával, billentyűzettel 
és szíjjal együtt)

Kijelző: 3,7” színes (TFT) VGA kijelző (640 x 480), 
érintőképernyővel és háttérvilágítással

Érintőképernyő: Ellenálló polikarbonát, analóg érintőképernyő

Háttérvilágítás: LED háttérvilágítás

Billentyűzet opciók: Moduláris: betűbillentyűzet; telefonos 
számbillentyűzet, számológép-billentyűzet, 
alfanumerikus billentyűzet

Bővítőfoglalat: microSD nyílás — max. 16 GB-ig

Emlékeztetők: Programozható LED-ek; Hangjelzések;  
Rezgéses figyelmeztetők

Teljesítményjellemzők

CPU: 806 MHz-es Marvell PXA320

Operációs rendszer: Windows Mobile 6.1  
(Classic és Professional)

Memória: 128 MB RAM/512 MB Flash

Alkalmazási környezet

Leejtés-tűrés: teljesíti és meghaladja a vonatkozó MIL-STD-810G  
leejtési előírásokat: 1,8 m magasról betonra 
leejtve az üzemi hőmérséklettartományban 

Esésteszt: 2000 leesés 1 m magasságból (4000 ütés) 
szobahőmérsékleten; teljesíti és felülmúlja a 
vonatkozó IEC esési előírásokat

Működési hőmérséklet: -20° C - 50° C

Tárolási hőmérséklet: Környezet: -40° C
Környezet: 70° C (95%-os rel. páratart.)

Védelem: IP67 tömítés; teljesíti és felülmúlja a vonatkozó 
IEC tömítettségi előírásokat

Páratartalom: 5 – 95% nem kicsapódó

Rezgés: 4g-s PK szinusz (5 Hz - 2 kHz); 0,04 g2/Hz 
random (20 Hz - 2 kHz); 60 perc folyamatosan, 
tengelyenként, 3 tengely

Hősokk: -40° C - 70° C gyorsátmenet 

ESD: ±15 kv levegős kisülés, ±8 kv közvetlen kisülés,  
±8 kv közvetett kisülés

Magasság: -365 m és 3658 m között működőképes;  
4572 m szállítás

billentyű és trigger: 1 millió leütés

Fényérzékenység: Olvashatóság: Izzóvilágításnál – kb. 140 m  
  kandela;  
  Napfénynél – kb. 2,4 km kandela;  
Fénycsőnél:   kb. 140 m  kandela

Akkumulátor

Kapacitás: újratölthető 4800 mAh-s lítium-ion akkumulátor  
@ 3,7 V – töltöttségi szint és állapot kijelzővel

Rendelkezésre állási idő: 150 óra

Beszélgetési idő: 8 óra (minimális/felfüggesztett üzemmódban)

Felhasználói profilok: Kültéri WAN+GPS: 15 perc/óra hangos 
kommunikáció, 10 kB adatátvitel minden 
10 percben és GPS folyamatosan bekapcsolva, 
egyéb paraméterek alapértelmezett gyári 
beállításon, minimum 8 óra működési idő

Kültéri hang: 15 perc/óra hangos 
kommunikáció, egyéb paraméterek 
alapértelmezett gyári beállításon, minimum  
8 óra működési idő

Kültéri leolvasás: 600 leolvasás és WAN 
adatátvitel óránként, egyéb paraméterek 
alapértelmezett gyári beállításon, minimum  
8 óra működési idő

Vonalkód olvasási opció

Szkennelés: 1D szkenner; 2D olvasó; 3 MP autofókuszos, 
vakuval felszerelt digitális színes fényképezőgép 
szimbólum-dekódoló szoftverrel

Olvasási szög: Szkenneléshez optimalizált (15° fokban lefelé 
irányítva)

Opciók: Rendelkezésre álló opciók: 1D lézer szkenner;  
2D képolvasó; 1D lézer szkenner és fényképezőgép; 
2D képolvasó és fényképezőgép

Színes fényképezőgép

Felbontás: 3 megapixel

Megvilágítás: Felhasználó által szabályozható vaku

Lencse: Autofókusz

1D lézerszkenner (SE950)

Jellemző tartomány 
100%-os UPCA esetén:

60 cm

Felbontás: 4 Mil minimális elemszélesség

Csavarás: ±35° a függőlegestől

Billentési szög: ± 65° a normál helyzethez képest

Ferdeségi tolerancia: ±50° a normál helyzethez képest

Környezeti fénnyel 
szembeni immunitás:

3048 méterig kandela/107 640 lux

Szkennelési sebesség: 104 (±12) beolvasás/mp (kétirányú)

Olvasási szög: 47° ± 3° alapértelmezés szerint; 35° ± 3° keskeny

2D képolvasó (SE4500SR)

Fókusztávolság: A külső ablak középpontjától:  
SR – 7/5 hüvelyk/19 cm

Érzékelő felbontása: 752 x 480 pixel

Látószög: Vízszintes: 40°; Függőleges: 25°

Ferdeségi tolerancia: ± 60°

Dőlési tolerancia: ± 60°

Forgatási tolerancia: 360°

Környezeti fénnyel 
szembeni immunitás:

2743 m kandela/96 900 lux

Célzó LED (VLD): 655 ± 10 nm lézer

Megvilágító egység 
(LED):

625 ± 5 nm LED-ek (2 db)

Az MC9500-K műszaki adatai



Akkumulátortöltők/
Bölcsők:

4-es akkumulátortöltő; 1-es akkumulátortöltő; 
4-es Ethernet keret; 4-es töltő csak keret; 1-es 
USB keret; autós töltő automatikus töltőkábel 
használatával; autós tartó töltési funkcióval 

Alkalmazásspecifikus 
tartozékok:

Rögzíthető mágnescsík leolvasó

Puha tartozékok: Merev és puha hordtáskák

* Az MC9500 perifériák és tartozékok teljes listáját 
 lásd a www.motorola.com/mc9500 weboldalon

Szabályozások

Elektromos biztonság: IEC/UL/CSA/EN 60950-1

Környezetvédelem: RoHS kompatibilis

WLAN és  
Bluetooth (PAN):

Egyesült Államok: FCC 15.247, 15.407 részei
Kanada:  RSS-210
EU:  EN 300 328, EN 301 893
Japán:  ARIB STD T33, T66, T70, T71
Ausztrália:  AS/NZS 4268s

Vezeték nélküli nagy 
kiterjedésű  
helyi hálózat:  

GSM-HSDPA
Globális:  3GPP TS 51,010, 3GPP TS 34,121,  
  3GPP TS 34,123, GCF jóváhagyott 

modul
Egyesült Államok: FCC 22., 24. részei
Kanada:  RSS-132, RSS-133
EU:  EN301 511, EN301 908
Ausztrália:  AS/ACIF S 024
HAC kompatibilis

CDMA-EVDO
Egyesült Államok: FCC 22., 24. részei
Kanada:  RSS-129, RSS-133
HAC kompatibilis

Rádiófrekvenciás 
terhelés:

USA:  FCC 2. rész, FCC OET közlöny 65 
 C melléklet
Kanada:  RSS-102
EU:  EN 50360
Japán:  ARIB STD T56
Ausztrália:  rádiókommunikációs szabvány 2003

EMI/RFI: USA:  FCC 15. rész, B osztály
Kanada:  ICES 003 B osztály
EU:  EN55022 B osztály, EN 55024,  
 EN 301 489-1, EN 301 489-7, 
 EN 301 489-17, EN 301 489-19,  
 EN 301 489-24, EN 60601-1-2, 
 EN 50121-3-2, EN 50121-4
Ausztrália:  AS/NZS CISPR-22

Lézerbiztonság: IEC Class2/FDA Class II az IEC60825-1/EN60825-1 
szabványnak megfelelően

Az Amerikai Egyesült Államokon, Kanadán, az Európai Gazdasági Térség 
országain, Japánon vagy Ausztrálián kívül forduljon a Motorola helyi 
képviseletéhez.

Garancia

Az MC9500-K készülék gyártásból vagy anyaghibából származó 
meghibásodására a szállítástól számított 12 hónapos garancia vonatkozik, 
feltéve, hogy a készüléket nem módosították, és normális és megfelelő 
körülmények között használták.

Javasolt szolgáltatások

Ügyfélszolgáltatások: Service from the Start with Comprehensive 
Coverage szerviz szolgáltatás

Motorola Interaktív érzékelő technológia

Mozgásérzékelő: 3-tengelyes gyorsulásérzékelő, amely lehetővé 
teszi a mozgásérzékelést a dinamikus 
képernyőmozgatás, az áramfelhasználás kezelése 
és a szabadesés észlelések érdekében

Adat- és hangkommunikáció vezeték nélküli WAN-hálózaton 
keresztül

Rádió: 3,5G: GSM HSDPA és CDMA-EVDO Rev A 
szélessáv hang és adat céljára

Frekvenciasáv: HSDPA: 850, 900, 1800, 1900 és 2100 MHz
EVDO Rev A: 850 és 1900 MHz

Antenna: Belső antenna, elhalkulásmentes

Integrált GPS

GPS: Beépített önálló vagy erősített GPS (A-GPS) SUPL 
segítségével;  SiRFstarIII GSC3f/LP chipset

Vezeték nélküli LAN-hálózaton keresztül történő hang- és 
adattovábbítás

Rádió: Tri-mode IEEE® 802.11a/b/g

Biztonság: WPA2 (személyi vagy vállalati); 802,1x; EAP-TLS; 
TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP vagy 
MD5); PEAP (TLS, MSCHAPv2, EAP-GTC); LEAP, 
EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC); CCXv4 
minősítés; IPv6 támogatás; FIPS 140-2 minősítés

Antenna: Belső antenna, elhalkulásmentes

Támogatott 
adatsebességek:

1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 és 54 Mbps

Működési csatornák: 1-13. csatorna (2412-2472 MHz), 14. csatorna 
(2484 MHz) csak Japánban; a tényleges működési 
csatornák/frekvenciák a vonatkozó előírásoktól és 
a tanúsító szervezetektől függenek

Hangkommunikáció: IP alapú távközlés, Wi-Fi™ tanúsítvánnyal,  
IEEE 802.11a/b/g közvetlen sorrendű vezeték 
nélküli LAN, Wi-Fi Multimedia™ (WMM),  
Motorola hangminőség-ellenőrzés (VQM)

Adat- és hangtovábbítás vezeték nélküli PAN-hálózaton 
keresztül

Bluetooth®: Class II, v2,1 Enhanced Data Rate (EDR); beépített 
antenna

IrDA: Infravörös port nyomtatókhoz és egyéb 
készülékekhez való csatlakoztatáshoz

Hang és audio

Audio: VoWWAN; VoWLAN; TEAM Express kompatibilis; 
megerősített audiocsatlakozó; kiváló minőségű 
kihangosító; vezetékes és vezeték nélküli 
(Bluetooth) fejhallgatót támogatása, készülék és 
kihangosító üzemmód

Hálózati kommunikáció

I/O: USB 2.0 kliens (nagy sebességű) vagy USB 1.1 
gazdagép (teljes sebesség); USB (1-es kerettel) 
vagy Ethernet (4-es kerettel)

Perifériák és tartozékok*

Kommunikációs és 
töltőkábelek:

Csak töltő kábel, autós töltő, USB töltő/szinkronizáló 
kábel, DEX kábel, modem adapter kábel
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