Portfólio de tablets
robustos da Zebra
Mobilidade de ponta para garantir vantagens competitivas

FOLHETO
TABLETS ROBUSTOS DA ZEBRA

Durabilidade sem
renunciar a nada mais.
Tablets de alto
desempenho de um
líder mundial em
tecnologia móvel
robusta.
Seus funcionários precisam de telas maiores
em suas ferramentas móveis. Eles precisam
visualizar mais dados simultaneamente.
As ferramentas deles precisam ser
extremamente robustas, por dentro e por fora.
E essa tecnologia precisa oferecer rapidez,
conectividade e personalização.
Nós escutamos os pedidos. A Zebra ampliou
nosso portfólio para incluir as potentes linhas
R12 e L10 de tablets incrivelmente robustos.
Esses tablets podem aguentar as condições
mais adversas, quedas em concreto, água,
sujeira etc. Projetados especificamente para
as necessidades de sua indústria, nossas
ferramentas dão aos funcionários de vendas
tudo o que precisam para alcançar seus níveis
máximos de desempenho.
Desde manufatura, mobilidade em campo e
gestão de armazéns até o transporte, varejo
e setor público, nossos tablets versáteis e
duráveis permitem que você otimize suas
tarefas cotidianas de maneira eficiente e
precisa. Como líder global em tecnologia
móvel robusta, entendemos que você precisa
do melhor.
Escolha seu nível de durabilidade, tamanho da
tela, modelo, sistema operacional, capacidade
de processamento e acessórios. Esse guia
ajuda você a descobrir qual solução melhor se
encaixa às suas necessidades.

FOLHETO
TABLETS EMPRESARIAIS DA ZEBRA

Desempenho de ponta
em qualquer ambiente.
Não importa onde e em que condições você precisará trabalhar,
seu desempenho estará sempre no topo. Mobilidade real projetada
especificamente para as aplicações e desafios do seu ambiente
– seja em ambientes internos ou nas condições adversas do
campo. Veja como a Zebra pode oferecer à sua empresa vantagens
competitivas em seu setor.

Transporte e logística
Preste serviços sem interrupções do início ao fim.
o Rastreabilidade
o Garantia de qualidade e entrega
o Gerenciamento de frota

o Comprovante de retirada e entrega
o Ativo e instalação

Manufatura
Maximize a produtividade da unidade de produção à unidade de vendas.
o Gerenciamento de inventário
o Reabastecimento da linha
de suprimentos
o Testes de segurança

o Manutenção/conserto
o Verificação de conformidade
o Recebimento/armazenamento/envio

Setor público
Atenda aos requisitos da missão com melhor visibilidade.
o Melhoria da segurança pública
o Gerenciamento de ativos
o Conhecimento em tempo real

o Monitoramento de funcionários
o Aumento da eficiência operacional

Varejo
Garanta a satisfação dos clientes desde a equipe administrativa à
unidade de vendas.
o Gerenciamento de inventário
o Venda assistida
o Verificação de preços

o Ponto de venda móvel
o Eliminação de filas

Armazéns
Gerencie inventários em toda a sua cadeia de suprimentos.
o Gerenciamento de armazéns
e pátios

o Transações EDI
o Processamento de devoluções

Mobilidade em campo
Seus funcionários com tudo de que precisam para realizar o trabalho,
onde quer que estejam.
o Expedição móvel		
o Gerenciamento de ordens de trabalho
o Rastreamento de ativos
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o Manutenção/inspeção
o Medidores

FOLHETO
TABLETS EMPRESARIAIS DA ZEBRA

Tablets empresariais
robustos da Zebra

Tablets robustos L10
da Zebra

Surpreendentemente robustos.
Leves para uso nos negócios do dia a dia.

Durabilidade incomparável com flexibilidade inovadora.

Tablets empresariais robustos ET51/ET56 com Windows ou Android
WLAN para ambientes internos e WAN para utilização em trânsito
o Tela brilhante de fácil leitura em dias o Conectividade, serviços de
com muita luminosidade
localização e roaming fora de série
o Design durável resistente a quedas,
choques, poeira e líquidos

o Substituição de baterias local e
troca imediata por uma bateria de
reposição

Tablet robusto XSlate L10

Tablet robusto XPad L10

Tablet robusto XBook L10

O tablet mais robusto
da Zebra

Alça reforçada para ainda mais
potência

Não é um tablet “2 em 1”
qualquer

o Mais forte que ligas de
magnésio de aço, mais leves
que alumínio

o Todos os recursos do XSlate,
mais uma alça reforçada

o Substituição ideal de notebooks

o Protetores de choque de
borracha nos cantos aumentam
a durabilidade

Muito acima do nível comercial. Robustos e repletos de recursos.

ET51

o IP65, mesmo com as ET51
portas
abertas, e classificação de
queda de 1,8 m

ET56

ET51

ET56
o Vidro Gorilla® e luva com
tecnologia touch/toque
molhado para chuva, neve e frio

Xslate10

ET56

Xpad10

Xslate10

Manufatura
Transporte
Xbook10
e logística

Xslate12
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Varejo

Armazéns

Mobilidade
em campo

Setor público

Xslate10

Parece um tablet, mas funciona
como um super-herói.

Xpad10
Xbook10

Xpad10
Xbook10
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Xslate12

Xslate12

o Design ergonômico e
equilibrado com perfeição para
facilidade de transporte
o Scanner de códigos de barras
opcional na alça para acelerar a
entrada de dados ET51

Durabilidade e potência de
ET56
leitura na palma da sua
mão.

Xslate10
Xpad10
Xbook10
Xslate12

o Teclado removível e totalmente
funcional
o KickStrap integrado

Insira grande volume de dados
com facilidade. Retire do
compartimento do veículo e
conecte ao teclado. Para ser
usado a bordo do caminhão ou na
sua mesa.

Tablets robustos R12
da Zebra

Gráfico de posicionamento dos
tablets robustos da Zebra

Um novo paradigma de robustez.
Tela espetacular.

Nosso amplo portfólio oferece a você diversas opções. Descubra o tablet que
melhor atende às necessidades e requisitos de aplicação da sua indústria.

Recurso

Tablets robustos XSlate R12 da Zebra
Tela de tamanho espetacular
o A tela de alta qualidade permite a visualização
até mesmo em condições de luz solar direta
o A tela de 12,5” exibe mais dados em uma
única tela

o Robusto para funcionar em ambientes
adversos
o Design leve premiado
Visibilidade, durabilidade e recursos de que
você precisa. Tudo em um único tablet.

ET51
ET56
Manufatura

Varejo

Armazéns

Transporte
e logística

Mobilidade
em campo

Setor público

XPAD L10
11” x 10” x 1”

XBOOK L10
11” x 10,5” x 2”

XSLATE R12
13” x 8” x 0,75”

Mobilidade em campo, Gerenciamento de
armazéns, Transporte, Manufatura, Soluções
de localização

Mobilidade em
campo, Setor
público, Transporte,
Manufatura

Melhores
aplicações
de uso

Varejo,
Armazéns,
Manufatura

Serviços
em campo,
Inspeções,
Logística

Vendas/Serviços em campo, Transporte
e logística, Gerenciamento de armazéns

Setor público,
Vendas em campo,
Serviços públicos

Sistema
operacional

Android 8.1 ou
Windows 10 IoT
Enterprise

Windows 10 IoT
Ent. ou Android
8.1 (ET51)

Windows 10 Pro ou Android 8.1

Windows 10 Pro

Segurança

Expansibilidade

Apenas software

Integral
Scanners de código de barras,
2ª bateria

(Leitor de digital, TPM 3.0, leitor CAC opcional - Windows),
slot de travamento
Máxima
Opcional: scanner de código de barras
(apenas XPad), bateria estendida.
Opcional: teclado, terminal e scanner RFID

Estendida
Opcional: scanner
de código de barras.
Opcional: teclado,
terminal e scanner
RFID

Sem fio (BT +)

Wi-Fi+NFC+GPS
(+WAN no ET56)

Wi-Fi+NFC+GPS
(+WAN no ET56)

Wi-Fi+Opcional: WAN+NFC+GPS

Wi-Fi+Opcional:
WAN+GPS

Brilho da tela
(nit)

720

540

500 ou 1.000

1.000

Tamanho
da tela

8,4”

10,1”

10,1”

12,5”

1,26 lb

1,7 lb

Peso
Especificação
de queda

Xslate10
Xpad10
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Xbook10

XSLATE L10

11” x 7,5” x 0,88”

Indústrias

Vedação
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ET51/ET56

10,5” x 7” x 0,5”

Varejo, Manufatura, Transporte
e logística, Armazéns

o Personalizável para atender as necessidades
do usuário, mesmo nos modelos híbridos
o Opções de CPU com entrada por touch,
caneta digital, voz ou câmera

ET51/ET56

9” x 5,9” x 0,5”

2,8 lb

3,1 lb

4,37 lb

3,0 lb

1 m (3,28 pés) em concreto
1,8 m (5,9 pés) em concreto com
estrutura de proteção

1,82 m (6 pés) em operação

1,2 m (4 pés)
em operação

IP65

IP65 mesmo com portas abertas

IP54

Serviços de Visibilidade da Zebra
Se houver uma falha em um dispositivo ou bateria e você não puder
acessar os dados de desempenho para decidir quais passos seguir para
aprimorar suas operações, um pequeno imprevisto poderá se tornar um
grande problema. Sem dados claros e abrangentes sobre os dispositivos
móveis fundamentais para seus negócios, você pode ter que tomar
medidas compensatórias às cegas, incluindo rastreamento manual, um nível
de inventário desmedido e consertos excessivos.
O VisibilityIQ™ da Zebra oferece os insights baseados em dados de que você
precisa para tomar as ações certas, no momento certo. Tenha uma visão clara
sobre o desempenho dos seus dispositivos e saiba quais são as próximas
medidas que podem impulsionar a produtividade e diminuir os custos.
VisibilityIQ™ Foresight

DNA VisibilityIQ™

VisibilityIQ™ OneCare®

Muito mais que um MDM:
acesse todos os aspectos
operacionais dos seus
dispositivos diretamente no
painel.

Tenha visibilidade
de seu hardware e
encontre respostaschave para maximizar
sua eficiência.

Veja o status de consertos de
dispositivos, problemas técnicos,
contratos, relatórios de casos e
software, assim como o status de
segurança do LifeGuard™.****

**** VisibilityIQ OneCare disponível apenas na América do Norte
para computadores e scanners móveis

Para ver as impressoras que podem melhorar o desempenho
de suas equipes de vendas, acesse www.zebra.com/tablets

Sede Corporativa
e América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA (Europa,
Oriente Médio e África)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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