
Ürün profili

Taşınabilir Bilgisayar

CN50
Intermec CN50, özellikle yüksek 
hareketliliğe sahip  saha çalışanları 
için dizayn edilmiş en gelişmiş, yüksek 
performanslı ses ve veri iletişimi 
çözümünü sunmak amacıyla küçük, hafif 
ve dayanıklı tasarımla birleştirilen tek 
3,75G kablosuz taşınabilir bilgisayardır.

CN50’nin mobil çalışanların ellerindeki 
sınıfının lideri özellikleriyle, işletmeler 
şirket süreçlerini geliştirebilir, hizmet 
sunumlarını genişletebilir ve saha 
hareketlilik çözümünün maliyet ve 
karmaşıklığını azaltabilirler. 

Sektörde 3.75G kablosuz WAN Flexible 
Network™ Telsiz sunan ilk cihaz olma 
özelliğini taşıyan CN50, işletmelerin 
CDMA veya UMTS kablosuz ağları 
için konfigüre edilebilen tek donanım 
platformunu en sonunda standart hale 
getirmelerine imkan vermektedir. Bu 
durum, işletmelere en iyi coğrafi kapsama 
ve en düşük maliyeti sağlayan ağı seçme 
esnekliğini vermektedir.

Kurulması gereken tek bir donanım 
çözümüyle, işletmeler uygulama 
geliştirmeyi basitleştirebilmekte, kontrol 
ve onay prosedürünü azaltabilmekte, 
kurulum maliyetlerini düşürebilmekte ve 
toplam sahiplik maliyetini önemli ölçüde 
azaltabilmektedirler. Şirket ihtiyaçlarınız 
değiştiğinde veya kapsama seçenekleriniz 
genişlediğinde, Flexible Network Telsiz 
farklı bir taşıyıcı ağına bağlantı yapabilir.

Cn50, Intermec Enhanced Mobile 
Document Imaging (eMDI) adı verilen, 
mobil çalışanlara basılı dokümanları 
elektronik dosyalara dönüştürmek için 
hızlı ve güvenilir bir yöntem sağlayan 

•	 Sektörün	en	gelişmiş	dayanıklı	
taşınabilir	bilgisayarıdır	

•		 Yüksek	hareketliliğe	sahip	saha	
çalışanları	için	optimize	edilmiş	
küçük	ve	hafif,	dayanıklı,	tasarımda	
yüksek	performanslı	iletişim	ve	
hesaplama	sağlamaktadır	

•		 3,75G	kablosuz	WAN	teknolojisi,	
çalışan	verimliliğinin	artırılmasına	
yardımcı	olmak	için	ses	ve	yüksek	
hızlı	uplink	ve	downlink	veri	alış-
verişini	desteklemektedir		

•		 Flexible	Network™	telsiz,	en	iyi	coğrafi	
kapsama	ve	en	düşük	maliyeti	sunan	
kablosuz	ağa,	tek	bir	donanım	çözümü	
kurmanıza	imkan	vermektedir	

•		 Geliştirilmiş	Mobil	Doküman	
Görüntüleme	seçeneği,	kullanıcıların	
arka	ofis	işlemlerini	kolaylaştırmak	
ve	nakit	akışını	artırmak	için	sahada	
yol	üzerindeyken	yüksek	kaliteli	
tam	sayfa	doküman	görüntüleri	
taranmasına	ve	anında	merkeze	
gönderilmesine	imkan	vermektedir	

•		 Entegre	dijital	pusula	ve	GPS	
özelliği,	hem	yaya	hem	de	araçlı	
saha	çalışanları	için	navigasyonu	
iyileştirmek	amacıyla	anında,	gerçek	
zamanlı	yön	bilgileri	sağlamaktadır	

•		 Bütünleşik	ivme-ölçer,	ekran	
rotasyonunu	tetiklemek	için	cihazın	
pozisyonunu	tespit	etmektedir

opsiyonel bir görüntüleme uygulamasına 
sahiptir.  eMDI, arka ofis işlemlerini 
kolaylaştırmakta ve sunulan hizmetler 
için ödeme süresini azaltarak nakit akışını 
artırmaktadır, çünkü teslimat onay 
evrakları sahada görüntülenebilmekte 
ve kablosuz olarak merkez ofise 
gönderilebilmektedir. Müşteri hizmetleri 
ve diğer personel müşteri sorgularını 
yanıtlamak, fatura kesmek ve kayıtları 
güncellemek için kullanılabilen işletme 
sistemleri aracılığıyla doküman 
görüntülerine gerçek zamanlı erişime 
sahip olmaktadır.

 Entegre dijital pusula, GPS’in 
fonksiyonelliğini artırmak için gerçek 
zamanlı yön göstergesi sağlamaktadır. 
Dönüşlere göre yönlerin doğruluğu 
artırıldığında, mobil çalışanlar daha iyi 
müşteri hizmetleri sunabilmekte ve 
zamanında teslimatı artırabilmektedirler.

Yerleşik ivmeölçer, cihazın yönelimine 
göre CN50’nin ekranı döndürmesine imkan 
vermekte, imza yakalama veya benzer 
işlemler sırasında çalışan verimliliğini ve 
kullanıcı deneyimini artırmaktadır.

Intermec CN50 taşınabilir bilgisayar, 
şimdi ve gelecekte daha iyi müşteri 
hizmetleri ve kar-zarar sonuçları elde 
etmek için dayanıklı uygulama işlemine, 
otomatik  ( take out 2nd otomatik)  
barkod veri ve doküman tarama, dijital 
kamera fonksiyonu ve 3G kablosuz 
WAN ses ve veri iletişimini dayanıklı, 
kompakt bir pakette bir araya getiren 
tek bir cihaz kullanılarak daha hızlı bir 
şekilde tamamlanması gereken sahadaki 
hareketli müşteri hizmetleri faaliyetleri 
için özel olarak tasarlanmıştır. 



Fiziksel Özellikler
Standart	veya	genişletilmiş	bataryayla	boyutlar:
15,4 x 7,4 x 2,8cm (6,05 x 2,93 x 1,09”)
Ağırlık:

Standart	bataryayla: 310gm (11 oz)
Genişletilmiş	bataryayla:	340 gm (12 oz)

Çevresel Özellikler
Çalışma	Sıcaklığı:	-10° C ile +50° C (14° F ile +122° F)
Saklama	Sıcaklığı:	-20° C ile +70° C (-4° F ile +158° F)
Şarj	Sıcaklığı:	+5° C ile +30° C
Bağıl	Nem: Yoğuşmasız, %95
Yağmur	ve	Toz	Direnci: IP54
Düşme	Özelliği:	MIL-STD 810G uyarınca 1,5m (5 ft)
Elektrostatik	Boşalma:	+/- 15kV hava boşalması, +/- 
8kV direkt boşalma

Güç
Standart	Batarya	Paketi:	3,7V, 1950 mAh;
Genişletilmiş	Batarya	Paketi:	3,7V, 3900 mAh;
Bataryalar IEEE 1725’e uygun, Li-Ion, çıkarılabilir ve 
şarj edilebilirdir. 

İşletim sistemi
Windows Mobile 6.1
Başlangıç bilgileri 
www.windowsmobile.com/getstarted adresinde 
bulunabilir

Mikroişlemci
Ana İşlemci ARM 11 @ 528 MHz
Telsiz İşlemcisi ARM 9 @ 528 MHz

Bellek ve Depolama
Bellek: 128 MB RAM
ROM:	512 MB Flash (kullanıcı uygulamaları için 
yaklaşık 350MB boş alan)
32GB’a kadar bellek kartları için müşterinin 
erişebileceği micro-SD yuvası

Ekran
•  3,5”, 240 x 320 pixel (QVGA) trans-reflektif 

TFTLCD ekran
•  65.536 (16bit RGB) renk
•  LED arka aydınlatma
•  Dokunmatik ekran

Standart İletişimler
USB – Yüksek Hızlı 2.0

Yazılım
Cihaz	Yönetimi:	Intermec Smart Systems Client’ı 
kapsar ve en popüler cihaz yönetim çözümleriyle 
uyumludur
Uygulama	Geliştirme:	Windows API’leri ve Intermec 
Developer Library’leri destekler

Entegre Telsizler
Kablosuz	WAN: (UMTS ve CDMA telsiz formatları 
arasında dönüşüm yapmak için yeniden 
programlanabilen Flexible Network™ telsizi içerir)
 • 3,75G UMTS / HSUPA
 • 3,5G CDMA: 1xEV-DO Rev. A
Desteklenen	UMTS	Frekansları	–	MHz:	850, 1700, 
1900, 2100
Desteklenen	GSM/GPRS	Frekansları	–	MHz:	
850, 900, 1800, 1900
Teknoloji	Sınıfı	UTMS:	3,75G HSUPA
Maksimum	Hızlar:	Uplink - 2,0 Mbps; Downlink - 7,2 
Mbps
Teknoloji	Sınıfı	CDMA:	3.5G EV-DO Rev A
Maksimum	Hızlar:	Uplink - 1.8 Mbps; Downlink - 3.1 
Mbps

Kablosuz	LAN:	IEEE®802.11 b/g
Veri	oranları:	1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 
48 ve 54 Mbps
İşletme	kanalları: 1 ile 13 (2412-2472 MHz) ve 14 
(2484 MHz)
Düzenleme	uygunluğu:	IEEE® 802.11d uyarınca
Anten:	Dahili
Güvenlik:	WPA/WPA2 çalıştırma için WiFi onaylı.
Doğrulama:	PEAP/MS-CHAPv2, EAP-TLS
Şifreleme:	WEP (64 veya 128 bit), AES, TKIP

Kablosuz	PAN:	Entegre Bluetooth® Sınıf II, Ver 
2.1+EDR
İşletme	kanalları:	0 ile 78 (2402-2480 MHz)
Veri	Oranları:	1, 2, 3 Mbps
Anten:	Dahili

Küresel Konumlandırma Sistemi ve Dijital Pusula
12 kanallı Entegre GPS; uzatılmış efemeris verileriyle 
Özerk modu destekler; WAN Taşıyıcısı aracılığıyla 
destekli çalışmayı destekler; Ağdan bağımsızdır, <3m 
hassasiyete sahiptir. 

Entegre, bağımsız Dijital Pusula, dünyanın manyetik 
alanına göre yön bilgileri sağlamaktadır.

İvmeölçer
Yerleşik ivmeölçer, otomatik veya uygulamaya özel 
“ekran rotasyonuna” imkan vermektedir.

Ses Desteği
VoIP / Konuşma tanıma / PTT uygulamaları desteği; 
Ön ve arka hoparlörler; arka hoparlör 40cm’de (15,7 in) 
>70dB verir; Sesli iletişim için ön panelde mikrofon; 
Kablosuz Bluetooth kulaklık desteği

Entegre barkod okuyucu 
Lazer hedefleme/kare özelliğine sahip 1 megapiksel 
bölge görüntüleyici, 8 bit gri ölçek, 1B ve 2B barkodları 
okuyabilme özelliği
Enhanced Mobile Document Imaging’i (opsiyonel 
Intermec yazılım uygulaması) destekler

Entegre Kamera
Otofokuslu 3,1 Megapiksel renkli kamera; flaş dahil

Tuş Takımı Seçenekleri
Arka aydınlatmalı Numeric veya QWERTY tuş takımı

Intermec Küresel Hizmetler Desteği
www.intermec.com --> Destek --> Bilgi Merkezi
Telefon desteği ABD ve Kanada’dan alınabilir
(1-800-755-5505). Bu bölgenin dışındaysanız, 
bölgenizdeki temsilciyle irtibata geçiniz.

Dünya	çapında	birçok	ofiste	Medallion	Bakım	
sözleşmeleri	mevcuttur.	Hizmet	ofislerinin	güncel	
listesi	şu	adreste	bulunabilir:
www.intermec.com --> Destek --> İadeler ve 
Onarımlar --> Onarım Yerleri
 
Donanımlar
Masa üstü AC Adaptörü/İletişim adaptörü (USB port; 
Araç güç adaptörü; Araç tutacağı; RAM montesi; 
Dörtlü batarya şarj aleti; Dört yönlü çoklu yuva 
(yalnızca şarj veya şarj ve Ethernet)

Düzenleyici Onaylar ve Uygunluk
Emniyet:	cULus Listesi, CDRH, D, CE, NOM 
EMC:	Sınıf B – FCC/ICES/CE	
Telsiz:	FCC ID, Endüstri Kanada TAC, CE0984, A-tick 
(AU), C-tick (NZ), NCC, OFTA, IDA 
HAC:	FCC
Diğerleri:	HKSI, BSMI, ICASA, POSTEL, NTC, ETA, 
GOST, SIRIM, ANATEL, EU Direktifleri –WEEE, RoHS, 
Bataryalar ve Aküler, Paketleme ve Atık Paketleme
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