
Ürün profili

Taşınabilir Bilgisayar

CS40
Dayanıklılık ve Şıklığın 
Buluştuğu Nokta
Intermec CS40, özellikle akıllı bir 
telefonun daha ötesinde verimliliğe ve 
güvenilirliğe ihtiyaç duyan mobil saha 
profesyonelleri için tasarlanmıştır. 
CS40, Intermec’in en küçük dayanıklı 
taşınabilir bilgisayarıdır. Dayanıklılığı, 
gelişmiş 3,75G ses ve veri iletişimini, 
entegre yüksek performanslı 1B/2B 
tarama kapasitesini, akıllı telefon boyutu 
ve tarzında bir araya getirmektedir. İş 
bilgileri ve verilerinin değiş-tokuşu için 
mobil iş gücünüzü gerçek zamanlı erişimle 
işletmeye bağlamak için tasarlanmıştır.

Kritik işletme uygulamalarını çalıştıran 
CS40, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde – 
ön cephelerde şirketlerin iş süreçlerini 
iyileştirmelerine, müşteriye sundukları 
teklifleri genişletmelerine, gelirlerini 
artırmalarına ve saha mobilite çözümünün 
maliyetlerini ve karmaşıklığını 
azaltmalarına imkan vermektedir. 

CS40 şık, hafif ve dayanıklı tasarıma 
sahip, yüksek performanslı, 
işletme iletişiminde kullanılan bir el 
bilgisayarıdır.  Satış öncesi, satın alma, 
ikamet ve iş sahası hizmetlerinde, 
uzun vadeli ve kamyonla yük 
taşıyan profesyoneller için optimize 
edilmiştir. CS40 özellikleri:
 
•  1B/2B barkodları tutarlı olarak 

tarayan ve hız ve doğruluk sağlayan 
entegre 2B görüntüleyici 

•  Görsel doğrulama için 3,2 MP 
 renkli kamera

•  1,2 metreden betona birçok kez 
düşme özelliği ve yağmur ve toza 
karşı IP54 muhafazasıyla, gerçek 
dünyanın zorluklarına dayanacak 
şekilde hazırlanan yapı 

•  Çalışan verimliliğini artırmak 
amacıyla 3,75G kablosuz WAN, 
802,11b/g CCX v4, Bluetooth® Sınıf II 
versiyon 2,1+EDR, ve GPS teknolojisi 
dahil olmak üzere, kaliteli sesli 
iletişim, yüksek hızlı veri iletişimi 
ve konum bilgileri sunan 4 telsiz.  

•  Kolay kurulum için dünya çapındaki 
mobil kullanıcılara yüksek 
bant genişliğinde veri ve ses 
hizmetleri sunan UMTS telsiz

•  Kullanıcı ihtiyaçlarının en iyi şekilde 
karşılanması için numerik ve 
QWERTY tuş takımı seçenekleri 

•  Kolay cihaz konfigürasyonuyla hızlı 
kuruluma ve WWAN üzerinden 
ScanNGo kullanarak son kullanıcılara 
doğrudan gönderime imkan veren 
Intermec SmartSystems™ 

•  Sezgisel kullanıcı arayüzünü 
destekleyen ve dokunarak 
navigasyonun etkinliğini 
maksimuma çıkaran Windows 
Mobile 6.5 işletim sistemi

•  Kapsamlı işletme çözümüne 
imkan veren yazıcılar, uygulama 
yazılımları, iletişimler, çevre birimleri 
ve donanımlarla tam uyumluluk



Verimliliği Düşürmeden CS40’a Geçin
Intermec, günlük kullanımın zorluklarına 
direnç gösteren taşınabilir bilgi işlem 
cihazlarının tasarımında dünya lideridir ve 
CS40 istisna değildir. Dayanıklılık, CS40 
tasarımının ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm 
köşeler ve tüm kenarlarda, 1,2 metreden 
betona birçok kez düşmeye dayanabilir 
ve IP54 oranına sahiptir, bunun anlamı 
ise yağmur, nem ve toz geçirmemesidir. 

CS40’ın profesyonel tasarımı, optimum 
ergonomi ve tüketici tarzı sunmaktadır. 
Yine de, tüketici sınıfındaki cihazların 
tersine, cihaz düşürüldüğünde 
sökülmesini önlemek için batarya tek 
parça dayanıklı bir muhafazanın içine 
yerleştirilmiştir. Buna ek olarak, CS40’ın 
zemin aydınlatmalı tuş takımı aşınmaya 
karşı dayanıklıdır ve dokunmatik panelli 
cam cihazın ömrünü uzatmak için 
kimyasal olarak güçlendirilmiştir.

Ödün Vermeden Entegre Tarama
CS40, bilinen “lazer benzeri” işaretçiyle 
gelen kanıtlanmış Intermec EA11 
görüntüleyiciyi kullanmakta ve tüm 
oryantasyonlarda hızlı ve hassas 1B ve 
2B barkot okuma imkanı vermektedir. 
(UPC ve EAN’ın yerini alan) DataBar gibi 
sembolojilerde izleme ve takip kapasitesi 
de dahil olmak üzere, 2B barkotların 
genişleyen kullanımına uyumlu CS40, 
envanter yönetimi, sipariş, hafif işlem 
ve stok yönetim uygulamaları için 
mükemmel seçimdir. Ödün vermeyen 
tasarım kolayca fotoğraf çekmek, simge 
eklemek ve doğrulama amacıyla ofise 
göndermek için flaşlı, yüksek performanslı 
3 megapiksel renkli kameraya sahiptir 

Üstün Ses ve Veri Kalitesi
Kalbinde yatan endüstri lideri cep telefonu 
teknolojisi ile, CS40 olağanüstü ses 
kalitesine ve UMTS ağlarında mevcut olan 
en hızlı veri ve ses iletişimini sağlamak 
için en son 3,75G kablosuz WAN telsizine 
sahiptir.  CS40, yüksek hızlı uydu bağı 
paket erişim (HSUPA) teknolojisini ve 
yüksek performanslı anteni kullanarak 

büyük dokümanlar ve gerçek zamanlı 
görüntülerin yüklenmesi veya işletme 
veri tabanıyla senkronizasyon için hızlı ve 
güvenilir veri bağlanabilirliği sunmaktadır.

Daha da İleriye Giden Özellikler
CS40’ın çoklu işlemcili mimarisi yüksek 
performans sunarken, düşük güç tüketim 
seviyelerinde mobil iş gücünüzün en 
zorlu programlarını karşılamak için güçlü 
özellikleri desteklemektedir. Bu mimari, 
doğrudan güneş ışığının altında kolayca 
görüntülenebilen parlak 2,8 inç QVGA 
ekrana güç verirken bile, CS40’ın standart 
bataryasının iş günü boyunca kesintisiz, 
sorunsuz çalışmayı ve maksimum çalışma 
süresini sağlamasına imkan vermektedir. 

Şarj işlemini kolaylaştırmak için, 
CS40 cihaza özgü şarj kablolarının 
karmaşıklığını ortadan kaldırmak 
amacıyla üniversal cep telefonu şarj 
cihazıyla birlikte MicroUSB konektör 
kullanmaktadır. Buna ek olarak, CS40 
şarj çözümü, dünyanın herhangi bir 
yerinde şarj etmeye imkan vermek 
için dört geçmeli fişe sahiptir.

Mobil profesyonel, yeni müşteri 
lokasyonlarına navigasyonu iyileştirerek 
sürüş zamanını azaltmak ve yakıt 
maliyetlerini düşürmek için entegre 
GPS telsizi de kullanabilir. Yerleşik 
ivme ölçer, cihazın yönüne göre 
CS40’ın ekranı döndürmesine imkan 
vermekte ve kullanıcı deneyimini 
ve etkinliğini artırmaktadır.

CS40 kulaklıklara, Intermec taşınabilir 
yazıcılara ve diğer Bluetooth® uyumlu 
cihazlara basit, güvenli kablosuz bağlantı 
sağlayan Bluetooth v2.1 EDR telsize 
sahiptir. Wi-Fi onaylı 802,11 telsiz, CCX 
v4 uyumludur ve hızlı ve güvenli sesli 
iletişime ya da gün sonunda işletme ağıyla 
senkronizasyona imkan vermektedir.

Çalışmaya Hazır 
CS40’a önceden yüklenen Intermec 
SmartSystems™ ile, IT Yöneticileri uzakta 
bulunan CS40 cihazları için uygulama 

yazılımları, cihaz ayarları ve politikalarını 
hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde doğrudan 
masalarından belirleyebilmekte, konfigüre 
edebilmekte ve kurabilmektedirler. 
SmartSystems™ yazılımı, süregelen 
sistem bakım maliyetlerini düşük 
tutmak ve CS40’larınızın mükemmel 
durumda çalışmasını sağlamak için, 
konfigürasyon değişikliklerinin yanı 
sıra sistem ve yazılım güncellemelerini 
otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

Ek kolaylık olarak, uzakta konumlanan 
mobil profesyoneller, yeni veya 
değiştirilen cihazlarını aldıklarında 
sadece barkotu tarayarak IT 
departmanlarından altın konfigürasyon 
ve uygulama dosyalarını yüklemek 
için WWAN üzerinden SmartSystems 
ScanNGo aracını kullanabilirler.

Yazılım geliştiriciler, uygulama 
geliştirmesini basitleştirmek ve 
kurulum süresin kısaltmak için Intermec 
Developer Library aracılığıyla kapsamlı 
bir yazılım aracı setine ulaşabilirler. 
Buna ek olarak, herhangi bir bağlantı 
türü üzerinden güvenli ve güvenilir 
veri iletişimi, cihaz yönetimi ve 
müşteriye özel iş verileri gibi mobilite 
destek ve bağlanabilirlik özelliklerini 
sunmak için Skynax kullanılabilir. 

CS40, çevre birimler ve donanımlar 
dahil olmak üzere tam entegre 
sistem bileşenleri paketi 
tarafından desteklenmektedir. 

İşe Yarayan İş Sistemleri
Intermec sistemleri, işletmenin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
tasarlanmıştır ve toplam sahip olma 
maliyetini azaltan özelliklere sahiptir. 
Intermec ve global partner ağı, sorunsuz 
kapsama ve ilk yatırımın korunmasını 
sağlamak için, değerlendirme ve 
entegrasyondan uygulama ve sürekli 
cihaz bakımına kadar gelişmiş 
destek hizmetleri sağlamaktadır.



EA11 Standart Optikler

EA11 Standart Tipik Maksimum Okuma Uzaklıkları 

Semboloji Yoğunluk Maksimum Uzaklık

Kod 39

0,125 mm/5 mil 13,1 cm/5,1 in

0,20 mm/8 mil 22,5 cm/8,8 in

0,25 mm/10 mil 27 cm/10,5 in

0,5 mm/20 mil 44 cm/17,2 in

1 mm/40 mil 83 cm/32,4 in

UPC/EAN 0,33 mm/ 13 mil 32 cm/12,5 in

Veri Matrisi 

0,19 mm/7,5 mil 17,3 cm/6,7 in

0,25 mm/10 mil 22 cm/8,6 in

0,38 mm/15 mil 29 cm/11,3 in

PDF417

0,16 mm/6,6 mil 15,4 cm/6 in

0,25 mm/10 mil 23 cm/9 in

0,38 mm/15 mil 37 cm/14,4 in

Intermec Küresel Hizmetler Desteği
www.intermec.com --> Destek --> Bilgi Merkezi
Telefon desteği ABD ve Kanada’da alınabilir
(1-800-755-5505). Bu bölgenin dışındaysanız, 
bölgenizdeki temsilciyle irtibata geçiniz.
Hizmet ofislerinin güncel listesi şu adreste bulunabilir:
www.intermec.com --> Destek --> İadeler ve Onarımlar 
--> Onarım Yerleri

Düzenleyici Onaylar ve Uygunluk 
Emniyet: Listelenen cULus, DEMKO, NOM, BSMI
EMC: Sınıf B – FCC/ICES/EN, GOST-R
Telsiz: FCC w/HAC, Endüstri Kanada, CE2200,
A-tick (AU), C-tick (NZ), NCC, OFTA, IDA ,HKSI, 
ICASA, POSTEL, NTC, ETA, SIRIM, ANATEL, 
toplamda 61 ülke
Çevresel Özellikler: AB Direktifleri-WEEE, RoHS, 
Bataryalar ve Aküler, Paketleme ve Atık Paketlemesi

Fiziksel Özellikler
Bataryalı boyutlar: 
B: 13,3 x E: 6,3 x D: 2,4cm (5,25 x 2,46 x ,94 in) 
Ağırlık: Bataryayla 196 g (6,9 oz)

Çevresel Özellikler
Çalışma Sıcaklığı: -10° C ile +50° C (14° F ile +122° F)
Saklama Sıcaklığı: -25° C ile +70° C (-13° F ile +158° F)
Şarj Sıcaklığı: +5° C ile +30° C (41° F ile 86° F)
Bağıl Nem: Yoğuşmasız, %95
Yağmur ve Toz Direnci: IP54
Düşme Özelliği: MIL-STD 810G uyarınca 1m (99.97 cm)
Elektrostatik Boşalma: +/- 15 kV hava boşalması, 
+/- 8 kV direkt boşalma

Güç 
Standart Batarya Paketi: 3.7 V, 1430 mAh; IEEE 1725 
uyumlu, Li-Ion, çıkarılabilir, şarj edilebilir 

İşletim Sistemi 
Windows Mobile 6.5
Başlangıç bilgileri: 
www.windowsmobile.com/getstarted

Çoklu İşlemcili Mimari
Ana İşlemci ARM 11 @ 528 MHz
Telsiz İşlemcisi ARM 9 @ 320 MHz

Bellek ve Depolama
Bellek: 256 MB RAM (kullanıcı uygulamaları için 
yaklaşık 150 MB kullanılabilir) 
ROM: 512 MB Flaş (kullanıcı uygulamaları için 
yaklaşık 350 MB kullanılabilir) 32 GB’a kadar 
çıkarılabilir hafıza kartları için müşterinin 
erişebileceği mikro-SD yuvası 

Ekran
2,8 in, 240 x 320 piksel (QVGA) geçirgen yansıtmalı 
TFT-LCD ekran
65.536 (16 bit RGB) renk
LED arka aydınlatma
Dokunmatik ekran 
 
Standart İletişimler 
USB – Yüksek Hızlı 2.0 OTG

Yazılım
Cihaz Yönetimi: Intermec SmartSystems™ İstemci 
dahildir ve en popular 3’üncü taraf cihaz yönetim 
çözümleriyle uyumludur 
Uygulama Geliştirme: Windows API’leri ve Intermec 
Developer Library’yi desteklemektedir

Entegre Telsizler
Kablosuz WAN: 3,75G UMTS / HSUPA
UMTS Frekansları: 850, 1700, 1900, 2100 MHz
GSM/GPRS Frekansları: 850, 900, 1800, 1900 MHz 
Teknoloji Sınıfı UMTS: 3,75G HSUPA
Maks. Hızlar: Uplink – 2,0 Mbps; Downlink – 7,2 Mbps
Anten: Dahili
 
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)
Düzenleme uygunluğu: IEEE® 802.11d uyarınca
Anten: Dahili
Güvenlik: WPA/WPA2 çalıştırma için WiFi onaylı
Doğrulama: PEAP/MS-CHAP v2, EAP-TLS

Kablosuz PAN: Entegre Bluetooth® Sınıf II, 
Versiyon 2.1+EDR

İşletme kanalları: 0 ile 78 (2402-2480 MHz)
Veri Oranları: 1, 2, 3 Mbps
Anten: Dahili

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

İvme Ölçer
Yerleşik ivme ölçer, “ekran rotasyonu” ve sistemi 
askıya alma/geri dönme gibi otomatik veya 
uygulamaya özgü özelliklere imkan vermektedir.

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

Entegre Kamera 
Flaşlı 3,2 megapiksel sabit odaklı renkli kamera

Tuş Takımı Seçenekleri 
Zemin aydınlatmalı numerik (26 tuşlu) veya QWERTY 
(42 tuşlu)

Donanımlar 
AC/DC şarj cihazı; şarj ve aktif senkronizasyon için 
USB Y kablosu; Araba güç adaptörü; Kamyon güç 
adaptörü; Araç tutacağı; RAM montaj parçaları

Entegre Tarayıcı 
EA11 2B Görüntüleyici; “lazer benzeri” işaretçi, 
tarama kapasitesi: 5 mil kadar küçük 1B ve 2B 
barkotlar; 6,6 mil kadar küçük PDF; 7,5 mil kadar 
küçük Veri Matrisi ve 30,9 cm (12 in) kadar uzak 
standart UPC’ler
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