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Motorola 
MK3100  
Önkiszolgáló ügyfélterminál  
 

 
 

 
 

Tulajdonságok 

 SE3300 2D imager 1D/2D 
vonalkódolvasó 

 2D imager kiválóan olvassa 
mobiltelefonok kijelzőjéről a 
vonalkódokat 

 Vezetékes (ethernet) vagy 
vezeték nélküli (WLAN és 
Bluetooth) változat 

 8”-os érintő képernyő  

 TI OMAP4 1 Ghz processzor 

 4 programozható vezérlő 
gomb 

 Csatlakoztatási lehetőségek: 
Kézi vonalkódolvasó USB 
Mágneskártya olvasó 
Billentyűzet 
Kioszk nyomtató 

 Beépített sztereó hangszóró 
és fejhallgató és mikrofon 
bemenet 

 1 GB RAM/ 8 GB Flash 
memória 

 Windows EC 7.0 operációs 
rendszer 

 Kompatibilis a VESA 
szabványnak megfelelő 
rendszerekkel 

 Windows Explorer 7.0 és 
RHoelements 

Egy készséges asszisztens, aki napi 24 órán 

keresztül is dolgozik…  

Mai modern világunkban az egyik legfontosabb feladat a 

keresett információ minél rövidebb idő alatt történő 

megtalálása. Erre a feladatra összpontosítanak az úgynevezett 

önkiszolgáló ügyfélterminálok, melyek sok területen jelen 

vannak életünkben: bevásárló központokban, kiállításokon, 

szállodákban, közlekedési csomópontokban.  

A Motorola ügyfélterminálok legnagyobb előnye, hogy gyorsan 

és minimális költséggel üzembe helyezhetők. 

Főbb alkalmazási területek 
 

 Termékismertetők és egyéb információk megjelenítése 

színes, grafikus formában 

 Áruházakban árellenőrzés és készletszínt lekérdezés 

 Hűségkártya használatával érvényesíthetők az egyedi, 

vásárlóra szabott kedvezmények 

 Önkiszolgáló „Check-In” bejelentkezés pl. reptereken 

 Ügyféltájékoztatók a hotelek várójában, be- és kijelentkezés 

 Belépőjegyek különböző rendezvényekre és előadásokra: 

mozi-, színház-, és koncertjegyek 

 Vizsgálatokra jelentkezés egészségügyi intézményekben 

 Szolgáltató cégek és állami hivatalok ügyfélszolgálatainak 

ügyintézési rendszere 

 Beléptető rendszerek, munkaidő nyilvántartás 

Adatlap 

 



 

 

 
Technikai paraméterek 
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Külső méret: 22,5 cm x 22,5 cm x 5,5 cm 

Súly: 860 gramm  

Kijelző: 8” 20,32cm WVGA (800 x 480) 

Tápellátás: 24V DC, POE támogatás ( 802.3af és 802.3at szabvány) 

Bővíthetőség: Mikro SD foglalat, USB hoszt port  

Külső csatlakozás: 1 db Mini USB hoszt/kliens 2 db kliens, Ethernet RF45 

Audió csatlakozás: 2 db beépített sztereó hangszóró, mikrofon fejhallgató kimenet 

Vonalkódolvasó: 2D imager SE3300 

CPU: TI OMAP4 1 GHz Mhz processzor 

Operációs rendszer: Microsoft EC 7.0, Windows Explorer 7.0 böngészővel 

Memória: 1 GB RAM/ 8 GB Flash memória 

Nedvesség és páratartalom: 5-85% nem lecsapódó páratartalom is megengedett 

Hőmérséklet tartományok: 0.. 40C működési és -40..+70 tárolási hőmérséklet tartomány 

Kommunikáció USB kliens/hoszt, Ethernet kábel vagy Wlan (802.11abgn) és Bluetooth 
2.1 EDR 

Garancia: 1 év  
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