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ZEBRA	EC30	
A	vállalati	Android	munkatárs	
 

Kérdések megválaszolása, termékcikkek azonosítása percekig is 
eltarthat hang- és adatvezérelt mobil eszközök használata nélkül. Ennek 
következtében a szolgáltatás minősége romolhat, mely potenciális 
ügyfélvesztéshez vezethet. Ezen problémára nyújt választ a Zebra EC30 
terméke, a vállalati Android munkatárs. 

A Zebra EC30 a teljesen szabad mobil munkaerő támogatásának 
alapeszköze 2019 júliustól elérhető az IBCS Hungary kínálatában. Több 
mint 18, kizárólag a Zebra eszközökhöz fejlesztett szoftveres DNA 
támogatással az új Zebra vállalati mobil eszköz vásárlása könnyített 
integrációt, telepítést és használatot eredményez, mely páratlan 
értéket teremt vállalkozása számára. A kicsi, könnyű és tartós fogalmak 
tökéletesen illeszthetők a termék karakterisztikái közé. 

Átfogó hangképességekkel rendelkezik a rádiótelefonnak és egy vezeték 
nélküli PBX-kézibeszélőnek (opcionális) köszönhetően. Az adatképesség 
magában foglalja a biztonságos szöveges üzenetküldést és az 1D / 2D-s 
vonalkód olvasást. Használja ki a jelenlegi üzleti alkalmazási 
lehetőségeket és fejlessze a feladat és készletgazdálkodási rendszerét 
az Android alapú QualComm SD660 Octa-Core platform támogatású 
eszközzel. 

Az eredmény? Egy összekapcsolt és produktív munkaerő, az üzlet 
maximalizálás érdekében. Még mindig nem győződött meg arról, hogy 
erre a termékre van szüksége? 

A termék 3”-os FWVGA kijelzője jól olvasható még a napon is, 
pehelykönnyű súlyának köszönhetően pedig könnyű használatot 
biztosít. Ezenfelül +500C-ig működő képes és 1,2 méter magasságig 
ütésálló a készülék. 1.200mAh beépített akkumulátorával akár egy teljes 
műszak használatot tesz lehetővé. A ’LifeGuard’ szolgáltatás 
igénybevételével könnyedén biztosíthatja a mobil terminált a következő 
3+3 évre.   

Az EC30 tökéletes társ a mobil munkaerő számára. 

 

Tulajdonságok 

• Android ’Life’Guard’ 
támogatás a következő akár 6 
évre 

• Legújabb WLAN szabványok                       
(802.11./ac, 2*2 MU MIMO) 

• IP54 
• QCOM SD660 2,2MHz 
• 4GB RAM / 32GB Flash 
• Android 8.1 Oreo-tól 
• USB C töltés 
• Kapacitív képernyő 
• PTT lehetőségek 

• Integrált szkenner 1D/2D 

 
 
 Főbb alkalmazási 
területek 

• Szállítás 
• Logisztika 
• Kiskereskedelem 

 



                               
 

 
 

 

Mechanikai tulajdonságok 
Méret: 114 mm * 57 mm * 14 mm  

Súly:  110 gramm 
Rendszer felépítés 
CPU: QCOM SD660 8 magos, 2,2 GHz 
Operációs rendszer: Android 8.1 Oreo 
Memória: 4/32GB 
Kijelző: 3” 
Felbontás: FWVGA 854 x 480 
Érintőképernyő: Kapacitív képernyő kettős érintési lehetőséggel (ujj, 

kesztyű) 
Kamera: 1D/2D olvasás (SE2100) 
Billentyűzet: nincs 
Akkumulátor: 1.200mAh PowerPrecision+  
Töltési idő: Átlagos  
Működés: Standard kapacitás 
Alkalmazási környezet 
Üzemi hőmérséklet: 0°C és +50°C között 
Tárolási hőmérséklet: -40°C és +70°C között 
Nedvesség: +5% és+ 95% között (nem kondenzációs) 
ESD: +/-20 kVDC levegőben kisülés; +/-10 kVDC közvetlen 

kisülés; +/- 10 kVDC közvetett kisülés 
Esés: 1,2 m-ről betonra szobahőmérsékleten 
Környezetvédelmi minősítés: IP 54 
Vezeték nélküli kommunikáció 
WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/d/h/i/w, IPv4, IPv6, 2*2 

MU-MIMO 
Bluetooth: BlueTooth v5.0 technológia, BLE 

GPS: nincs 
Garancia: 1 év gyári garancia; IBCS Essential 3 éves kiterjesztett 

garancia 
           

 

 

Technikai paraméterek 

IBCS Hungary Kft. 
1043 Budapest, 
Aradi utca 16. 
Tel.: +36 1 451 6070 
Fax: +36 1 399 9707 
info@ibcs.hu 
www.ibcs.hu 
 


