
TEKNIK ÖZELLIKLER
SYMBOL MC18 KIŞISEL ALIŞVERIŞÇI

Symbol MC18 Kişisel Alışverişçi
ALIŞVERIŞI OLMASI GEREKTIĞI GIBI DENEYIMLEYIN
GÜNÜMÜZÜN EN GELIŞMIŞ KIŞISEL ALIŞVERIŞÇISIYLE MÜŞTERILERINIZIN ALIŞVERIŞ DENEYIMINDE DEVRIM YARATIN. 
Son teknoloji ürünü Symbol MC18 teknolojisini müşterilerinizin ellerine verdiğinizde, onlara alışveriş deneyimini bir üst düzeye taşımak 
için gereken bilgilere anında erişim özelliğini ve rahatlığı sunmuş olursunuz. MC18, iş ortaklarımızın uygulamalarıyla birleştiğinde, 
müşterilerinizin daha hızlı çıkış yapacak şekilde alışveriş yaparken ürünleri taramalarına olanak verir. Müşterilerinizin satın aldıkları şeylere 
dair gerçek zamanlı görünürlük elde edersiniz; bu da ilgili indirim kuponlarını ve tamamlayıcı ürünlerle ilgili önerileri anında doğrudan 
MC18'e göndermenize olanak verir. Sonuç? Müşteriler mağazada daha az vakit harcarken, daha fazla tasarruf eder ve daha fazla ürün 
satın alırlar; bu da müşteri memnuniyetini, sepet boyutunu ve satışları artırır. Buna ek olarak, mağaza personeliniz fiyat denetimleri, fiyat 
kontrolleri ve envanter yönetimi için aynı cihazı kullanabilir; böylece personel üretkenliği ve mağaza verimliliği artar. Beş adet endüstri 
ilkiyle beraber, piyasadaki en gelişmiş kişisel alışveriş cihazına sahip olursunuz: Android veya Windows çalıştırabilen ilk kişisel alışverişçi; 
kağıt etiketler veya bir ekran üzerinde 1 ve 2 boyutlu barkod tarama; akıllı telefon tarzı büyük bir tam dokunmatik ekran, mevcut alanlara 
entegre etmesi daha kolay yeni bir yer tasarruflu cradle ile cihaz başına daha fazla hizmet süresi ile daha az cihaz satın alma gereği 
anlamına gelen çok güçlü yeni bir akıllı pil — yatırım maliyetlerini düşürürken bu kişisel alışveriş çözümünün yatırım geri dönüşünü artırır. 
MC18 — her müşteriye kişisel bir dokunuşta bulunmanın kolay yolu.

Seçiminize bağlı Android ya da Windows
En popüler mobil işletim sistemlerinin en 
son versiyonlarından birini seçin — Android* 
Lollipop ya da Windows Embedded Compact 7. 
Zaten sahip olduğunuz MC18 Windows cihazlar 
da kolaylıkla Android'e güncellenebilir.

Yeni bir büyük tam dokunmatik ekran 
gerçek bir akıllı telefon tarzı kullanıcı 
deneyimi sunar
Günümüzün akıllı telefonlarında bulunanla aynı 
parmak ucuyla navigasyon özelliğini sunar — 
çimdik zoom da dahil.

Hemen her barkodu her seferinde 
anında yakalama özelliği
Zebra Technologies gelişmiş görüntüleme 
motoru, 1 veya 2 boyutlu her türlü barkodun 
— ister kağıda basılmış ister bir cep telefonu 
ekranında görüntülenmiş isterse de hasarlı, 
çizilmiş ya da kötü basılmış olsun — anında 
yakalanmasına olanak verir. Her yönde tarama 
özelliğiyle, asla barkodu ve tarayıcının yönünü 
düzeltme gereği yoktur; bu da hem müşteriler 
hem de personel için gerçekten de olağanüstü 
kolay tarama sunar.

PowerPrecision+ pil — yalnızca Zebra 
Technologies'den
Daha yüksek kapasiteli daha hızlı şarj olan 
yeni bir pille, yalnızca 15 dakika şarj ettikten 
sonra 45 dakikalık alışveriş için yetecek güç 
elde edilir. Gelişmiş sağlık durumu ve şarj 
durumu bilgileri cihaz yönetimini geliştirerek, 
cradle'larınızın daima kullanıma hazır cihazlarla 
dolu olduğundan emin olmanıza yardımcı olur.

802.11n ile hızlı kablosuz bağlantı
Müşterilerinizin beklediği uygulama 
performansını sunar.

Yerden tasarruf eden esnek üçü bir 
arada cradle
Şarj cradle'ı gereksinimleri mağazanızın farklı 
bölümlerine göre değişiklik gösterir — işte bu 
sebeple MC18 cradle üç farklı konfigürasyona 
sahiptir: harikulade yeni MC18 ekranı öne 
çıkaran yüksek yoğunluklu bir konfigürasyon; 
yer gereksinimini minimuma indirecek süper 
yüksek yoğunluklu bir cradle; bir de masaya 
monte edilebilir kurulumu kolay pratik 
konfigürasyon.

En iddialı uygulamaları  
destekleyecek güç
Çift çekirdekli 1 GHz işlemci işlemci ile 
isteğe bağlı olarak 2 ya da 4 GB Flaş bellek 
müşterilerinizin beklediği zengin multimedya 
uygulamalarını çalıştıracak gücü sağlar.

Mağaza koridorlarında ve arka odada 
her gün ve tüm gün boyunca kullanıma 
hazır ve güçlü
Düşme ve yuvarlanma testinin yanı sıra bir 
Corning® Gorilla® Glass 3 ekran ve tarayıcı çıkış 
penceresi sayesinde, her gün kaçınılmaz olarak 
yaşanan düşmelere rağmen güvenilir bir çalışma 
elde edeceğinizden emin olabilirsiniz.

Logonuzla özelleştirilebilir
Cihazın sağ ve/veya sol tarafında bulunan, 
logonuzla birlikte basılabilir özelleştirilebilir 
markalama levhalarıyla, lider alışveriş 
teknolojimizi markanızın parçası haline getirin.

MC18'LE MAĞAZANIZDAKI SELF SERVIS DENEYIMINI YENIDEN TANIMLAYIN.
DAHA FAZLA BILGI IÇIN, WWW.ZEBRA.COM/MC18 WEB SAYFASINI ZIYARET EDIN YA DA  

WWW.ZEBRA.COM/CONTACT ADRESINDEKI GLOBAL ILETIŞIM REHBERIMIZE BAKIN

*Sadece 1GB/4GB cihazlar Lollipop’a yükseltilebilir.

http://www.Zebra.com/mc18
http://www.zebra.com/contact


MC18 Özellikler Tablosu 
MC18'IN IDEAL 
KULLANIMI...
...müşterilerinizin 
ellerindedir

• kasiyersiz ödeme

• Taranan ürünler ile 
tamamlayıcı ürünlerle ilgili 
indirimler ve özel fırsatlar

• Hediye kayıtları

• Ürün bilgileri

• Fiyat kontrolleri

• Ürün stok durumu

...personelinizin 
ellerindedir

• Envanter yönetimi

• Fiyat kontrolleri

• Stok kontrolleri

• Ürün toplama

• Saklama

• Kuyrukları azaltma

• Rafların takviyesi

• İndirimler/fiyat artışları

• Online sipariş işlemleri

FIZIKSEL ÖZELLIKLER:

Boyutlar 2.95 in. Y x 8.58 in. U x 3.09 in. G
7.50 cm Y x 21.80 cm U x 7.86 cm G

Ağırlık 300 g (pil ile)

Gösterge Renkli LCD; 4.0 inç 480x800 WVGA çözünürlük; 
yeni Tianma ekran, 24 bit/piksel RGB; LED arka 
ışık; kapasitif dokunmatik ekran; Corning Gorilla 
Glass 3

Klavye 1 özel tarama düğmesi

Güç Kaynağı              PowerPrecision+ 2725 mAh Li-Ion   
             şarj edilebilir pil 

PERFORMANS ÖZELLIKLERI

İşlemci TI OMAP4430, Çift Çekirdekli, 1 GHz

İşletim Sistemi Android 5.1 (Lollipop) 
Windows Embedded Compact 7 (Microsoft 
Internet Explorer Embedded 7)

Bellek Android konfigürasyonları: 1 GB RAM/4 GB Flaş
Windows Embedded Compact 7 
konfigürasyonları:
İsteğe bağlı olarak 512 MB RAM/2 GB Flaş ya da 
1 GB RAM/4 GB Flaş

Arayüz/İletişim Bakım ve servis için 
Microsoft ActiveSync için USB 2.0 İstemci

Işık Kaynağı LED nokta nişanlamayla  
kırmızı LED Aydınlatma

Tarama Hızı Görüntüleme hızı: Saniyede 30 kare,  
1280p x 800p

Ortam Işığına 
Bağışıklık

Tipik yapay iç mekan ve doğal dış mekan 
(doğrudan güneş ışığı) aydınlatma koşullarına 
dayanıklıdır. Floresan, Parlak, Cıva Buharı, 
Sodyum Buharı, LED: 450 Ft. Mum (4,844 Lüks) 
Güneş ışığı: 8,000 Ft. Mum (86,111 Lüks)

KABLOSUZ AĞLAR

WLAN Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n

WPAN Bluetooth Sınıf 1.5 2.1+EDR 
Bluetooth SMART teknolojili Bluetooth 4.0

KABLOSUZ GÜVENLIĞI 

Güvenlik ve Şifreleme WEP (40 veya 104 bit);
WPA/WPA2 Kişisel (TKIP, ve AES);
WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP, ve AES) — EAP-TTLS 
(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-
MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, EAP-FAST 
(MSCHAPv2 ve EAP-GTC) ve LEAP

KULLANICI ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı 0° C ile 40° C arası

Depolama Sıcaklığı -20° C ile 60° C arası

Nem oranı 40° C (%10 - %95 bağıl nem) yoğuşmasız

Düşme Dayanıklılık 
Özelliği

Birçok kez 1.2 metreden marley kaplı betona 
düşmeye karşı dayanıklı

Yuvarlanma 
Dayanıklılık Özelliği

Oda sıcaklığında 1,000 kez 0.5 m yuvarlanma

YASAL

Elektrik Güvenliği UL/cUL 60950-1, EN/IEC 60950-1;  
IEC 62471:2006/EN62471:2008 (LED Güvenlik 
Raporu) şartnamelerine uygunluğu onaylanmıştır

EMI (Elektromanyetik 
Girişim)/RFI (Radyo 
Frekans Girişimi)

Kuzey Amerika: FCC Bölüm 15, Alt-bölüm B Sınıf B 
Kanada: ICES 003 Sınıf B 
AB: EN55022 Sınıf B, EN 301 489-1,  
EN 301 489-17, EN61000-4-3/-3-2/-3-3, EN 55024

Ortam ROHS uyumlu — 2011/65/EEC,  
WEEE – 2002/96/EC

Yasal konularda eksiksiz bilgi için www.zebra.com/mc18 web sayfasını 
ziyaret edin. ABD, Kanada, Avrupa Ekonomik Alanı ya da Avustralya dışında 
kalan ülkeler için yerel Zebra temsilcinize danışın.

EK MOBIL DNA ÇÖZÜMLERI 

MC18 Serisi, ürün üzerinde değişiklik yapılmamış olması ve ürünün normal ve 
doğru çalışma koşullarında çalıştırılmış olması kaydıyla, sevkıyat tarihinden 
itibaren 12 ay süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir.

TAVSIYE EDILEN HIZMETLER

Zebra OneCare Destek Hizmetleri (www.zebra.com/zebraonecare) 
cihazlarınızın kullanılırlık ve verimliliğini maksimize eder. 7×24 teknik destek, 
cihaz diyagnostikleri, tam kapsamlı güvence, gelişmiş değiştirme ve yazılım 
güncellemeleri gibi unsurları içerir. Operasyonel İzlenebilirlik Hizmetleri 
mevcuttur.

Ready for
Retail Integration
Framework
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Kuzey Amerika ve Şirket Genel 
Merkezi
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Pasifik Asya Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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 Mobil DNA çözümleri, çeşitli işlevler eklemenin yanı sıra mobil 
cihazlarımızın konuşlandırılmasını ve yönetimini basitleştirmek 
suretiyle, mobil bilgisayarlarımızdan daha fazla değer elde 
etmenize yardımcı olur. Zebra’ya özel bu özellikler hakkında daha 
fazla bilgi için: www.zebra.com/mobilitydna

             AppGallery                                         EMDK

             Enterprise Browser                          All-touch Terminal    
                                                                            Emulation7

             StageNow                                           SwipeAssist

Mevcut Mobil DNA özellikleri modele göre değişebilir.


