Portfólio de tablets robustos
Resistência extrema. Personalização excepcional.

Não basta ser robusto
Tenha um tablet personalizado do líder
mundial em computação móvel robusta.
Existem diversos tablets robustos disponíveis
no mercado. Mas se seu compromisso for
com um alto padrão de desempenho, você
precisará de um tablet que, além de robusto,
seja inteligente. Que não obrigue você a se
adequar às capacidades do dispositivo. Que,
como você, esteja determinado a se destacar e
obter resultados extraordinários. Para a Zebra,
a resistência é apenas o começo; a verdadeira
meta é muito mais abrangente, ambiciosa e
definida por você de acordo com seus critérios.
Imagine um dia de trabalho com um tablet
desenvolvido especificamente para atender às
suas necessidades. Trabalhe em qualquer lugar
com excelentes recursos sem fio. Garanta a
captura de dados e a comunicação onde quer
que esteja. Não importa se seu trabalho requer
um sistema Windows™ 10 ou Android™; obtenha
um desempenho verdadeiramente robusto
que supera os mais altos padrões de testes do
setor. Tenha uma vantagem competitiva com um
tablet inovador altamente seguro, totalmente
configurável, simples de implantar e que
funciona do seu jeito, onde você quiser.
Escolha seu nível de durabilidade, tamanho da
tela, formato, sistema operacional, capacidade
de processamento e acessórios nas páginas
deste guia. Saiba como a Zebra pode dar apoio
e autonomia à sua empresa como nenhum
outro fornecedor.
Agora, suas maiores metas estão ao seu
alcance. Você já possui a determinação e as
habilidades para atingi-las. Então, por que
não potencializar ao máximo suas próprias
capacidades com a empresa líder global no
mercado de computadores móveis robustos?
É uma escolha fácil. Os tablets da Zebra são
resistentes, confiáveis, potentes e desenvolvidos
especificamente para suas operações.
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Potencialize seu trabalho com a Zebra
Não importa onde e em que condições você precisará trabalhar;
seu desempenho estará sempre no topo. A mobilidade real é
projetada especificamente para as aplicações e desafios do seu
ambiente, seja em seu próprio local de trabalho ou nas condições
adversas do campo. Veja como a Zebra pode oferecer à sua
empresa vantagens competitivas em seu setor.

Transporte e logística
Ofereça serviço sem interrupções, do início ao fim
• Rastreabilidade
• Garantia de qualidade
• Ativos e instalações

• Comprovantes de retirada
e entrega

• Gerenciamento de frotas

Manufatura
Maximize a produtividade da produção às vendas
• Gerenciamento de inventário
• Reabastecimento da linha

• Manutenção/serviços em campo
• Verificação de conformidade

de suprimentos

• Testes de segurança

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

• Monitoramento de funcionários
• Maior eficiência operacional
• Remessas/comunicações

Varejo
Garanta a satisfação dos clientes, da equipe administrativa
à unidade de vendas
• Gerenciamento de inventário
• Venda assistida
• Verificação de preços

• Ponto de venda móvel
• Eliminação de filas

Armazéns/Pátios/Portos
Gerencie inventários em toda a sua cadeia de suprimentos
• Gerenciamento de pátios
e armazéns

• Montagem de empilhadeira
• Recebimento/armazenamento/envio

• Processamento de devoluções
• Transações EDI

Mobilidade em campo
Dê aos seus funcionários tudo que precisam para realizar
o trabalho, onde quer que estejam
• Expedição móvel
• Gerenciamento de ordens
de trabalho

• Rastreamento de ativos

• Manutenção/inspeção
• Medidores
• Gerenciamento de vegetação

Tablets empresariais robustos
Incrivelmente robustos, finos e leves para uso diário.
Tablets empresariais robustos ET51/ET56
Flexibilidade para uma ampla variedade de casos de uso
•
•
•
•

Sistema operacional Windows ou Android
Escolha a tela de 8 pol. ou 10 pol. de fácil leitura em dias com muita luminosidade
WLAN (ET51) para dentro da empresa ou WAN (ET56) para fora da empresa
Os tablets mais leves da Zebra, com design totalmente robusto e resistente a quedas, pancadas, batidas,
poeira e água

• Baterias removíveis: substituição de baterias no local e com o dispositivo ligado por uma bateria auxiliar
• Opção acessória de expansão traseira com correia manual rotativa e leitor de código de barras integrado

ET51 com scanner integrado
Flexibilidade para inventário
ou eliminação de filas
•
•
•
•
•

Opção de sistema operacional Windows ou Android
Tela de 8 pol. e scanner integrado
Design totalmente robusto com alça de mão
Inclui alça de mão e estrutura de proteção robusta de fábrica
Opção para dispositivo de pagamento (que é carregado de
forma integrada)

Tablets robustos “2 em 1” ET80/ET85 com Windows
Desenvolvido para fazer a diferença, assim como você
• Robusto, mas mais fino e leve que os principais
concorrentes “2 em 1”

• 2 dispositivos em 1: migre de um tablet para uma
experiência real de laptop em segundos acoplando um
teclado robusto com extremidade em dobradiça

• Comunicação sem fio avançada compatível com Wi-Fi 6E,
5G, CBRS e outros

• Solução de suporte universal para veículos e escritórios
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Tablets robustos L10
Três formatos disponíveis, várias CPUs, sistema Windows® ou Android™

Tablet robusto
XSlate L10
Durabilidade incomparável com
a melhor conectividade
• Mais forte que ligas de magnésio de aço; mais leve
que alumínio

• Tablet tradicional; o L10 mais fino e mais leve
• IP65, com tampas de portas abertas e especificação de
queda operacional de 6 pés

• Com teclado acoplável que proporciona uma experiência
“2 em 1” de notebook/tablet

• Gorilla® Glass e luva com tecnologia touch/toque molhado
para chuva, neve e frio

Tablet robusto
XPad L10
Alça integrada para oferecer ainda
mais potência
• Todos os recursos do XSlate, mais uma alça rígida
para transporte fácil

• Design ergonômico e equilibrado com perfeição para
facilitar o transporte

• Scanner de códigos de barras opcional na alça para
acelerar a entrada de dados

• Compatibilidade com teclado opcional de encaixe para
uso “2 em 1”

• Durabilidade e potência de leitura na palma da sua mão

Tablet robusto
XBook L10
Não é um tablet “2 em 1” qualquer
• Substituto alternativo de laptops
• XSlate com teclado removível e totalmente funcional
• KickStrap acoplado que combina alça de mão giratória e
suporte para uso em movimento ou superfícies planas

• Inserção de dados em formato longo com facilidade. Remova do
suporte do veículo e acople um teclado.

Gráfico de
posicionamento dos
tablets robustos
Nosso amplo portfólio oferece a você
diversas opções. Descubra o tablet que
atende às necessidades e requisitos de
aplicação da sua indústria.

ET51/ET56

ET80/ET85

L10
XSLATE

L10
XPAD

L10
XBOOK

Manufatura

•

•

•

•

•

Varejo e hospitalidade

•

Transporte e logística

•

•

•

•

•

Mobilidade em campo

•

•

•

•

•

Armazéns

•

•

•

•

•

•

•

Setor público

•

•

Saúde
Recurso

ET51/ET56

ET80/ET85

L10 XSLATE

L10 XPAD

L10 XBOOK

Dimensões

8 pol.: 9 pol. L x 5,9 pol. A x 0,5 pol. P
(228 mm L x 150 mm A x 12,7 mm P)
10 pol.: 10,6 pol. L x 7,1 pol. A x 0,5 pol. P
(269 mm L x 181 mm A x 12,7 mm P)

12,1 pol. L x 8,9 pol. A x 0,6 pol. P
(308 mm L x 225 mm A x 16 mm P)

11 pol. L x 7,7 pol. A
x 0,88 pol. P
(280 mm L x 195 mm
A x 22 mm P)

11 pol. L x 10 pol. A
x 0,88 pol. P
(280 mm L x 256 mm
A x 22 m P)

11 pol. L x 8,2 pol. A
x 2,5 pol. P
(281 mm L x 208 mm
A x 63 mm P)

8,4 pol./21 cm, 720 nit
10,1 pol./26 cm, 540 nit

12 pol./30,5 cm, 800 nit

10,1 pol./26 cm, 500 ou 1.000 nit
Visor de digitalização ativo opcional

2560 x 1600

2160 x 1440

1920 x 1200

Peso
(apenas tablet)

8 pol.: 0,6 kg/1,3 lb
10 pol.: 0,8 kg/1,7 lb

1,3 kg/2,8 lb

Duração padrão da
bateria

8 pol.: até 6 horas
10 pol.: até 9 horas

Até 11 horas
Até 17 horas com bateria auxiliar

Até 10 horas
Até 26 horas com bateria estendida

Windows 10 IoT Enterprise ou Android

Windows 10 Pro
ou Windows 10 IoT Enterprise1

Windows 10 ou Android

Android: eMMC Flash de 4 GB e 32 GB
Windows: eMMC Flash de 4 GB e 64 GB

Até 16 GB RAM e 512 GB

Android: Até 8 GB RAM e 128 GB eMMC
Windows: Até 16 GB RAM e 1 TB

Intel Atom E3940 (Windows),
QC SD660 (Android)

Core i5/i7 11ª geração

Pentium ou Core i5/i7 8ª geração (Windows), QC SD660 (Android)

USB-C, docking

USB-C, 2x USB 3.2, docking, Serial opcional,
Ethernet opcional

USB-C, 2x USB 3.0, Ethernet, Micro SDXC,
áudio, AC, docking, Serial opcional, entrada HDMI opcional

Android: Wi-Fi 5, NFC,
GPS (ET56), 4G (ET56)
Windows: Wi-Fi 5, NFC, GPS, 4G (ET56)

Wi-Fi 6E, NFC, GPS (ET85), 4G ou 5G (ET85)

Android: Wi-Fi 5, NFC, GPS, 4G
Windows: Wi-Fi 5, NFC opcional, GPS opcional, 4G opcional

Apenas software

Reconhecimento facial, TPM 2.0,
leitor de digitais opcional, leitor
CAC opcional, slot de travamento

Windows: Leitor de digitais, TPM 2.0, leitor CAC opcional,
slot de travamento; Android: slot de travamento

Scanners de código de barras,
2ª bateria e mais

Scanner de código de barras integrado,
teclado com extremidade em dobradiça, 2ª
bateria e mais

Scanner de código de barras, bateria estendida, leitor RFID,
teclado, suporte e mais

MIL-STD-810G
Quedas de 1 m (3,3 pés) em concreto
Quedas de 1,8 m (5,9 pés) em concreto
com estrutura de proteção robusta

MIL-STD-810H
Quedas de 1,2 m (4 pés) em madeira
compensada e concreto
Quedas de 1,5 m (5 pés) em madeira
compensada e concreto
com capa protetora robusta

MIL-STD-810G
Quedas de 1,8 m (6 pés) em madeira compensada e concreto

Vedação

IP65

IP65 com as portas abertas

IP65 com as portas abertas

Certificação de
localização de risco

Não

C1D2 (exige capa protetora robusta)

C1D2, ATEX opcional

Visor
Resolução

Sistema
operacional

RAM/
Armazenamento

CPU
Conectores

Sem fio

Segurança

Expansibilidade

Especificações de
queda

¹Windows 10 IoT Enterprise esperado para o 4º trimestre de 2021
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1,2 kg/2,7 lb

1,4 kg/3,0 lb

2,0 kg/4,4 lb

Serviços Globais
Maximize o tempo de atividade e o retorno sobre o investimento
Máximo desempenho e tempo de atividade dos dispositivos, sempre. Essa
é a vantagem de proteger seu investimento na Zebra com nossos serviços
de manutenção. Acabe com as interrupções não programadas, as despesas
imprevistas com consertos e muito mais. Se você precisar de cobertura
ampla, reposição avançada de dispositivos, suporte no local, assistência com
problemas técnicos, suporte de dispositivos e firmware ou visibilidade de seus
contratos, dados de consertos e casos de suporte técnico, existe um serviço
Zebra OneCare™ certo para você.* E você também pode otimizar e personalizar
seu plano de acordo com as necessidades críticas específicas da sua empresa
com serviços adicionais flexíveis, que oferecem conserto e devolução rápidos,
manutenção de baterias, configuração e teste de dispositivos, serviços
gerenciados e muito mais. O portfólio de serviços da Zebra oferece expertise em
todas as etapas.

Planos de manutenção Zebra OneCare™

Serviços VisibilityIQ™ da Zebra

Os planos da Zebra protegem o investimento nos
dispositivos essenciais para sua empresa maximizando
o desempenho e o tempo de atividade esperados,
assegurando suas operações críticas e melhorando os
resultados de negócios.

Os Serviços VisibilityIQ™ da Zebra oferecem os insights
baseados em dados necessários para você tomar as
decisões 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.

Serviços Exclusivos da Zebra*

Zebra VisibilityIQ™ Foresight

Os Serviços Exclusivos da Zebra facilitam a integração
de novas tecnologias em seus ambientes de TI e
fluxos de trabalho existentes. Os insights de dados
extraídos de tecnologias de ponta podem abrir novas
oportunidades de negócios, mas sem os recursos
ou conhecimentos certos, você pode não conseguir
aproveitar todas as vantagens. Os Serviços Exclusivos
da Zebra proporcionam expertise para otimizar a
adoção de soluções de dados de ponta para garantir
uma maior produtividade nos seus negócios.
Os Serviços de Aprendizagem mantêm os funcionários
atualizados com diversas modalidades de capacitação,
como vídeo no dispositivo, capacitações imediatas ou
ministradas por instrutor que aceleram o retorno sobre
seu investimento em tecnologia.
A integração de software cria um caminho de migração
para aplicativos móveis já existentes para ajudar você a
personalizar de forma rápida e econômica os aplicativos
em seus dispositivos móveis da Zebra, facilitando o
gerenciamento do seu software.

Powered by Zebra Savanna™

Oferece insights de utilização e integridade dos dispositivos. Os
insights oferecem histórico de dados e tendências, estado atual
de integridade e inteligência preditiva acionável sobre o que pode
acontecer caso nenhuma ação seja tomada. Sua agregação de dados
de múltiplas fontes e os algoritmos de aprendizado de máquina
oferecem uma solução consolidada com insights classificados por cor
e alertas sobre seu inventário de dispositivos.

Incluído em todos os planos de manutenção Zebra OneCare para
computadores móveis e scanners da Zebra. Visibilidade em nuvem
de relatórios e análises relacionados a consertos de dispositivos e
tendências de casos, renovações de contrato, status de segurança do
LifeGuard™ e muito mais.**
* A disponibilidade e as características do serviço e o prazo para conserto podem variar
entre países. Para mais informações, entre com contato com um representante de vendas
da Zebra.
** VisibilityIQ OneCare disponível apenas para computadores e scanners móveis.

Para ver os tablets robustos desenvolvidos para maximizar seu desempenho,
acesse www.zebra.com/tablets

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

ZEBRA e a cabeça de Zebra estilizada são marcas comerciais da Zebra Technologies Corp., registradas em muitas jurisdições no mundo todo.
Android é uma marca registrada da Google LLC. Wi-Fi™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todas as outras marcas comerciais pertencem a
seus respectivos proprietários. ©2021 Zebra Technologies Corp. e/ou suas afiliadas. 25/06/2021

