
ÖZELLİK SayfaSı

Gelişmiş ses ve veri içeren gerçek cep boyutunda 
dayanıklı el terminali
Motorola MC55, cep boyutunda mobil cihazlara yeni 
bir işlevsellik ve esneklik düzeyi getirir. Motorola'nın 
en küçük ve en hafif dayanıklı kurumsal dijital asistanı 
olan MC55, cep telefonu, mobil bilgisayar, barkod 
tarayıcı, kamera, çağrı cihazı ve mobil bilgisayarın 
gücünü gerçek tüketici stiline ve ergonomisine sahip 
dayanıklı iş sınıfı cihazla birleştirir. MC55, mobil çalışan, 
iş uygulaması ve BT gereksinimlerini karşılamak üzere 
tasarlanmıştır. Son derece esnek olan bu ürün ailesi, 
hem kurum yerleşkesinin içindeki hem de dışarıda 
sahadaki mobil çalışanlara görevleri düzenlemek, 
verimliliği artırmak ve müşteriye yanıt verme sürelerini 
ve müşteri hizmet düzeylerini geliştirmek için gereken 
ses ve veri hizmetlerini sunar. Geniş aksesuar dizisi, 
iş uygulamalarınızın benzersiz gereksinimlerine 

ÖZELLİKLER

Hem şık hem dayanıklı,  
cep boyutunda hafif biçim
Neredeyse tüm ortamlarda 
tüm yıl boyunca kullanım için 
üretilmiştir, IP54 mührüne sahiptir 
ve 4 fit/1,2 m yükseklikten betona 
düşmeye dayanıklıdır

Mobilite için tasarlanmış 
güçlü mikroişlemci: XScale 
PXa270 @ 520 MHz 
Çok az güç gerektiren masaüstü 
benzeri performans

3,5 inç renkli, yüksek tanımlı 
QVGa ekran (320 x 240)
Neredeyse her tür ışıkta kolay 
görünür

göre MC55’in kolayca özelleştirilmesine olanak verir. 
Ayrıca kurumsal dayanıklılık, yönetilebilirlik, güvenlik ve 
ölçeklenebilirlik sayesinde, Motorola MC55 en zorlu BT 
ilkelerinizi ve zorunluluklarınızı kolayca karşılar.

farklı ortamlarda…farklı çalışanlar ve farklı görevler 
için…tek bir cihaz ailesi 
Bu tek cihaz, farklı mobil çalışanların gereksinimlerini 
en iyi şekilde karşılamak için birincil türevler ve pek çok 
yapılandırma ile kullanılabilir. Kapalı mekanlardaki çalışanlar 
için tasarlanan MC5590, modemlere ve yazıcılara kablosuz 
LAN (WLAN) ve Bluetooth bağlantısı sağlar ve hastanedeki 
sağlık çalışanları, mağaza müdürleri, perakende mobil satış 
noktası ve daha pek çok alan için idealdir. MC5574, saha 
hizmeti, devlet ve kamu güvenlik çalışanları gibi kapalı 
mekanların dışındaki çalışanlar için tasarlanmıştır. 

Motorola MC55  
Kurumsal Dijital Asistan (EDA)
Yöneticiler ve çalışanlar için yeni bir esneklik ve işlevsellik düzeyi
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Microsoft’un en son  
işletim sistemi: Windows  
Mobile 6.1 
Varolan kurumsal altyapıyla 
artırılmış birlikte çalışabilirlik; 
gelişmiş güvenlik özellikleri; 
daha esnek dağıtım platformu; 
gelişmiş mobil mesajlaşma 
işbirliği

2,5 G WWaN: GSM/GPRS/
EDGE hücresel ağ üzerinden 
geniş bant bağlantı
Kurum dışında çalışanlar için 
dünyanın en geniş ses ve veri 
alanıyla yüksek performanslı 
kablosuz geniş bant

Esnek VoıP (VoWLaN) 
desteğiyle 802.11a/b/g 
WLaN bağlantısı (yalnızca 
MC5590; MC5574:  
802,11b/g)
Ofiste ve etkin noktalarda 
düşük maliyetli ses ve veri 
bağlantısı

WPaN: Bluetooth® v2.0 
Gelişmiş Veri Hızı (EDR)
Modemlere, yazıcılara, 
kulaklıklara ve başka pek çok 
ürüne kablosuz bağlantı; v2.0 
ek verimlilik, gelişmiş güvenlik 
ve başka cihaz türlerine 
genişletilmiş bağlantı için ek 
profiller sağlar

SiRfstarııı GSC3ef/LP GPS 
yonga kümesi (yalnızca 
MC5574)
Konum tabanlı güçlü 
uygulamalar için yardımlı ve 
otonom GPS desteği; SUPL 1.0 
uyumludur; sinyal gücünün 
düşük olduğu alanlarda sinyal 
alabilen, yüksek performanslı, 
düşük güç tüketimine sahip 
işlemci sayesinde GPS 
uygulamalarının kullanım alanı 
genişletilir; daha hızlı ilk onarım 
süresi (TTFF); özellikle zorlu 
çevre koşullarında, daha hızlı 
ve daha doğru konumlandırma 
için tek başına veya yardımlı 
GPS (aGPS) modu (nakliyeciye 
bağlıdır)

MC5574, hem kapalı mekanlarda hem de dışarıda zaman 
geçiren çalışanların gereksinimlerini karşılayan WWAN, 
WLAN ve Bluetooth bağlantısı sunar. Ayrıca, her modele 
yönelik çeşitli yapılandırmalar sayesinde, kurumlar tüm 
çalışanlar için tüm özellikleri satın almak yerine, farklı türde 
çalışanlar için doğru özellik kümesini satın alabilirler ve 
böylece sermaye harcamalarını ve mobilite çözümünün 
genel maliyetini azaltırlar.

Gereksinim duyduğunuz veri okuma seçeneklerini 
belirleyin
Doğru çalışanlarla doğru seçenekleri eşleştirme esnekliği  
sağlayan son derece gelişmiş veri okuma seçeneklerinden  
oluşan eksiksiz paketle, işinizin çeşitli alanlarında veri 
toplama işlemini otomatikleştirin, zenginleştirin ve 
hatasız hale getirin. Yalnızca barkod tarama özelliğine 
gereksinim duyan çalışanlar için yalnızca 1D barkodlar 
kullanan ortamlara yönelik bir 1D lazer tarayıcı veya 
1D ve 2D barkodların okunmasını sağlamak için bir 
2D karekod seçin. Hem görüntü hem de barkod 
okuması gereken çalışanlar için 1D lazer tarayıcılı veya 
2D karekodlu 2 megapiksel otomatik odaklı yüksek 
çözünürlüklü renkli kamera durum tespiti için imzalar 
veya fotoğrafların kolayca okunmasını sağlar.

Maksimum ses kalitesi…ve işlevsellik
Ses ve veri desteği için sıfırdan tasarlanan Motorola MC55, 
üstün bir ses deneyimi sunar. Tam dupleks ses, WWAN ve 
WLAN üzerinden bas-konuş (PTT) işlevleri sayesinde, birebir 
aramaların yanı sıra telsiz stili anında iletişim de yapılabilir. 
Ayrıca Bluetooth kulaklık, ahize ve hoparlör modları sayesinde, 
çalışanlar işin ve zamanın gereklerini karşılama kolaylığına 
ve esnekliğine sahip olur.

Sınıfının en iyisi GPS ile güçlü konumlama
Üstün hassasiyet ve izleme becerileri nedeniyle seçilen 
yüksek performanslı entegre SiRFstarIII GSC3f/LP yonga 
kümesi, sürücüler için yol tariflerinden nakliyeciler için  
gerçek zamanlı filo konumlarına kadar çok çeşitli konum 
belirleme uygulamalarının gerçek zamanlı olarak 
kullanılabilmesini sağlar. Yonga kümesi, yeşilliğin yoğun 
olduğu derin vadileri de içeren en zorlu ortamların bir 
kısmında, hızlı ve yüksek doğrulukta sinyal okumayı 
sağlayarak GPS uygulamaları için genişletilmiş bir kapsama 
alanı sunar. Düşük güç tüketimine sahip olan yonga kümesi,  
minimum güç gereksinimleriyle üstün doğruluğu sayesinde, 
pil gücünü koruyarak son kullanıcılara konum tabanlı 
servisleri sağlar.

Özel uygulama gereksinimlerini karşılamak için 
kolayca özelleştirin
Eksiksiz aksesuar grubu, MC55’i uygulamalarınızın ve mobil 
çalışanlarınızın gereksinimlerini en iyi karşılayacak şekilde 
özelleştirmenize olanak verir. Geniş kapsamlı tuş takımları, 
çeşitli uygulamalarda kolay çalıştırma olanağı sağlar. MC55’i 
daha çok akıllı telefon olarak ve çok basit veri girişlerinde 
kullanan çalışanlar için sayısal tuş takımlarını tercih edin; 
alfa sayısal tuş takımları grubu ise daha karmaşık veri 
girişlerini kolaylaştırır. Manyetik şerit okuyucular, kredi ve 
sürekli müşteri kartlarının anında işlenmesini sağlar ve 
hem perakende hem de saha hizmeti ve satış işlemlerinde 
idealdir. Ayrıca MC55 aksesuar grubu için IEEE 1725 
uyumluluğu, tüm MC55 sistemine yeni bir güvenilirlik  
ve güvenlik düzeyi kazandırır. 

MC55 aksesuar ailesi: 4 yuvalı ve tek yuvalı bağlantılardan pil şarj cihazlarına ve daha pek çok ürüne kadar çeşitli aksesuarlar, Motorola MC55’i 
uygulamalarınızın ve çalışanlarınızın gereksinimlerini en iyi karşılayacak şekilde kolayca özelleştirmenize olanak verir.



Kurumsal dayanıklılık, yönetilebilirlik, güvenlik ve 
ölçeklenebilirlik
Kurumsal BT ölçütlerini karşılamak söz konusu olduğunda 
Motorola MC55 üstün gelir. Tüketici stili şık cihaz, gerçek 
kurumsal sınıf dayanıklılığı sağlar. Motorola’nın sektör 
lideri düşme ve yuvarlanma testleri, IP54 mührü ile 
birleştiğinde kaçınılmaz düşme, çarpma ve parçalara 
maruz kalma durumlarına rağmen güvenilir çalıştırma 
olanağı sağlar. Motorola’nın Mobilite Yazılım Paketi 
ile uyumluluğu sayesinde uzaktan kademelendirme, 
provizyon, izleme, sorun giderme ve cihazların içerdiği 
verilerin ve iletim sırasında verilerin güvenliği gibi 
konularda MC55 cihazlarınız üzerinde sıra dışı bir merkezi 
kontrol sağlanabilir. En son kablosuz güvenlik standartlarına 
uygun destek, kablosuz cihazlarınız ve kablosuz ve kablolu 
ağlarınız için maksimum güvenlik sağlar. Ayrıca işgücünüz 
genişledikçe veya işinizin diğer alanlardaki uygulamalarını 
mobil hale getirmek için kolayca cihaz ekleyebilirsiniz ve 
böylece büyüyen ve değişen iş gereksinimlerini karşılamak 
için ölçeklenebilirlik sağlamış olursunuz.

Üstün yatırım geri dönüşü (ROı)
Hızlı yatırım geri dönüşü ile MC55 maliyeti kolayca 
temellendirilebilir. Tek başına bu cihaz, beş iş cihazının 
yerine geçer ve böylece sermaye ve işletme harcamalarını 
önemli ölçüde azaltır. Sonuçta satın almanız ve yönetmeniz 
gereken cihaz sayısı azalır. Üç ile beş yıl arasında yaşam döngüsü  
için tasarlanan MC55, ortalama tüketici sınıfı PDA’nın iki-üç 
katı kadar bir yaşam döngüsü sağlayarak, hem donanımınızı 
hem de ilişkili uygulama yatırımlarınızı korur. Pek çok farklı 
türde çalışanın gereksinimlerini tek bir cihazla karşılama 
becerisi, BT personelinizin üzerindeki yükü azaltır. Böylece 
anlaşılması, yönetilmesi ve desteklenmesi gereken cihaz 
ve işletim sistemi sayısı azalır. Ayrıca WLAN Üzerinden Ses 
(VoWLAN) desteği, kurum içinde ve etkin noktalarda düşük 
maliyetli ses hizmetleri sağlar.

Bugün…ve gelecekte güvenebileceğiniz platform 
Motorola MC55, ses, veri ve GPS gibi çok çeşitli 
uygulamalarda üstün performans sergilemek için gerekli 
işlem gücünü ve bellek mimarisini sunar. En son endüstri 
standardı mobil işletim sistemi Microsoft® Windows Mobile® 
6.1 sayesinde kolayca iş uygulamalarınızı mobil hale getirir 
ve mevcut ağ altyapınızla entegre olur. Ayrıca Motorola’nın 
mobil bilgisayarları ortak bir teknoloji platformunu 
paylaştıklarından, Motorola’nın diğer mobil cihazları 
için geliştirilen uygulamalar kolayca MC55’e aktarılabilir 
ve böylece yerleştirme süreleri geliştirilerek mevcut 
uygulamaların yatırım getirisi en üst düzeye çıkarılır.

Uçtan uca Motorola avantajı
Motorola MC55’i seçtiğinizde, Dünya standartlarında 
kanal ağı ve iş ortaklarının, dünya standartlarında 
yönetim çözümlerinin ve dünya standartlarında 
servislerin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Ödüllü ortak 
ekosistemimiz, MC55 için sınıfının en iyisi olan kullanıma 
hazır ve özel uygulamalar sunarak kurulum süresini ve 
maliyetlerini en aza indirmektedir. Yatırımınızı korumanıza 
ve üst düzey performansı sürdürmenize yardımcı olmak 
için Motorola, MC55’te Geniş Kapsam ile En Başından 
Servis kullanmanızı önerir. İç ve dış bileşenlerin kazara 
bozulmasının yanı sıra normal aşınma ve yıpranmayı da 
kapsayan bu benzersiz hizmet, yerleştirme sonrası destek  
standardını belirler ve öngörülemeyen onarım masraflarınızı  
önemli ölçüde azaltır. Ayrıca bu teklif, hiçbir ek ücret olmadan  
kapsamı MC55 mobil bilgisayarlarla birlikte gönderilen 
kalem, ekran koruyucu ve el kayışını da içerecek şekilde 
genişleterek bu hizmeti gerçekten “kapsamlı” hale getirir.

MC55’in mobilite ile çalışanlarınızı nasıl güçlendirebileceği 
hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizi  
www.motorola.com/MC55 web adresinden ziyaret edin 
veya www.motorola.com/enterprisemobility/contactus 
adresindeki küresel iletişim dizinimize erişin.
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yüksek kaliteli hoparlör, 
mikrofon ve dönüştürücü
Üst düzey ses kalitesi ve 
performansı

Çoklu ses modları: kulaklık, 
hoparlör ve Bluetooth 
kulaklık
Doğru zamanda doğru modu 
kullanabilme esnekliği

Çoklu mod veri okuma: 
1D/2D barkod tarama + kod 
okuma kapasitesine sahip, 
2 megapiksel otomatik 
odaklı, flaşı etkin, isteğe 
bağlı renkli kamera
Yüksek kaliteli resimler, belgeler 
ve imzaları okumanın yanı sıra 
1D ve 2D barkodları okuma 
becerisi, işgücü otomasyonunu 
geliştirir, verimliliği artırır ve veri 
hatalarını azaltır

Mobilite Platform Mimarisi 
(MPa)
Pek çok başka Motorola mobil 
bilgisayarındaki uygulamaların 
kolayca ve düşük maliyetle 
taşınmasını sağlar

Tüm modeller, piller ve 
güç aksesuarları (bağlantı 
yuvaları ve şarj kabloları) 
dahil olmak üzere tüm 
MC55 sistemi ıEEE 1725 ile 
uyumludur 
Pil arızaları en aza indirilerek 
güvenilirlik, kalite ve güvenlik 
açısından tüm MC55 sistemini 
yeni bir düzeye taşır

Birden çok klavye seçeneği: 
sayısal, QWERTy, QWERTZ, 
aZERTy ve NaV PıM 
(yalnızca MC5590)
Farklı kullanıcı ve uygulama 
gereksinimlerini karşılayacak 
şekilde esnektir

Kullanıcının erişebileceği 
microSD kart yuvası
Ek bellek ve genişletilebilir 
işlevsellik sağlar

128 MB RaM/256 MB fLaSH 
Bellek
Veritabanı uygulamalarına 
güçlü performans sağlamak 
için gereken bellek alanını 
sağlar

Kapsamlı aksesuar grubu, aynı zamanda tutucuları ve tüm dünyada kullanıma yönelik araç şarj kabloları ve hat kabloları gibi çeşitli kabloları da içerir. 
Eksiksiz aksesuar listesi için Motorola web sitesinden bulabileceğiniz MC55 Aksesuar Kılavuzuna bakın.



MC5590 (WLAN/PAN) MC5574 (WWAN/WLAN/PAN)

Fiziksel Özellikler

Boyutlar: 5,78 inç U x 3,03 inç G x 1,06 inç D/  
14,7 cm U x 7,7 cm G x 2,6 cm D (antensiz)

6,0 inç U x 3,03 inç G x 1,10 inç D/  
15,2 cm U x 7,7 cm G x 2,7 cm D (antenli)

Ağırlık: 11,1 oz./315 g (şarj edilebilir 2400 mAh Lityum İyon pille) 11,8 oz./336 g (şarj edilebilir 2400 mAh Lityum İyon pille)

Ekran: Renkli 3,5 inç QVGA (320x240) Dokunmatik Panel Renkli 3,5 inç QVGA (320x240) Dokunmatik Panel

Dokunmatik Panel: Cam analog, dokunmaya dayanıklı Cam analog, dokunmaya dayanıklı

Arka Aydınlatma: LED arka ışığı LED arka ışığı

Standart Pil: Şarj Edilebilir Lityum İyon 3,7 V, 2400 mAh Akıllı Pil Şarj Edilebilir Lityum İyon 3,7 V, 2400 mAh Akıllı Pil

Uzun Ömürlü Pil: Şarj Edilebilir Lityum İyon 3,7 V, 3600 mAh Akıllı Pil Şarj Edilebilir Lityum İyon 3,7 V, 3600 mAh Akıllı Pil

Genişleme Yuvası: microSD yuva (BSP 28 ile maksimum 8 GB) microSD yuva (BSP 28 ile maksimum 8 GB)

İletişim Arabirimi: USB 1.1 Ana Bilgisayar ve İstemci USB 1.1 Ana Bilgisayar ve İstemci

Bildirim: Duyulabilir ses + çok renkli LED’ler Duyulabilir ses + çok renkli LED’ler

Tuş Takımı Seçenekleri: Sayısal, QWERTY, AZERTY, QWERTZ ve NAV PIM Sayısal, QWERTY, AZERTY ve QWERTZ

Ses: Hoparlör, mikrofon ve Bluetooth kulaklık Hoparlör, mikrofon ve Bluetooth kulaklık

Performans Özellikleri

CPU: XScale™ PXA 270 520 MHz işlemci XScale™ PXA 270 520 MHz işlemci

İşletim Sistemi: Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Classic Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Professional

Bellek: 128 MB SDRAM/256 MB Flash 128 MB SDRAM/256 MB Flash

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı: -10°C - 50°C / 14°F - 122°F -10°C - 50°C / 14°F - 122°F

Depolama Sıcaklığı: -40°C - 70°C / -40°F - 158°F -40°C - 70°C / -40°F - 158°F

Nem: %95 yoğuşmasız %95 yoğuşmasız

Düşürme Özelliği: 4 fit/1,2 m betona düşürme, çalışma sıcaklık aralığı üzerinde 6 taraf başına 
2 düşürme

4 fit/1,2 m betona düşürme, çalışma sıcaklık aralığı üzerinde 6 taraf başına 
2 düşürme

Yuvarlanma Özelliği: 1,6 fit/0,5 m’de 250 yuvarlanma (500 düşürmeye denk) 1,6 fit/0,5 m’de 250 yuvarlanma (500 düşürmeye denk)

Mühürleme: IP54 IP54

Aydınlatma Bağışıklığı: Parlak Işık: 450 fit mum
Güneş Işığı: 8000 fit mum
Floresan: 450 fit mum

Parlak Işık: 450 fit mum
Güneş Işığı: 8000 fit mum
Floresan: 450 fit mum

Elektrostatik Boşalma (ESD): 12 KV 12 KV

Pil Performansı

Bekleme Süresi: 100 saat 100 saat

Konuşma Süresi: 6 saat 6 saat 

Kullanıcı Profilleri: 8 saat 8 saat

Veri Okuma Seçenekleri

Seçenekler: Dört yapılandırma kullanılabilir: 1D lazer tarayıcı; 2D karekod;  
Kamera + 1D lazer; Kamera + 2D karekod

Dört yapılandırma kullanılabilir: 1D lazer tarayıcı; 2D karekod;  
Kamera + 1D lazer; Kamera + 2D karekod

Renkli Kamera

Çözünürlük: 2 megapiksel 2 megapiksel

Aydınlatma: Kullanıcı tarafından kontrol edilebilen flaş Kullanıcı tarafından kontrol edilebilen flaş

Mercek: Otomatik odak Otomatik odak

MC55 Özellikleri 
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* Not: Tüm modeller tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde bulunan modelleri belirlemek için yerel Motorola temsilcinize başvurun.



MC5590 (WLAN/PAN) MC5574 (WWAN/WLAN/PAN)

1D Lazer Tarayıcı (SE950)

%100 UPCA üzerinde menzil: 24 inç/60 cm 24 inç/60 cm

Çözünürlük: 4 Milyon minimum öğe genişliği 4 Milyon minimum öğe genişliği 

Dönme: Dikeyden ± 35° Dikeyden ± 35°

Sapma Açısı: Normalden ± 65° Normalden ± 65°

Eğim Toleransı: Normalden ± 50° Normalden ± 50°

Ortam Aydınlatması Bağışıklığı: 10.000 fit mum/107.640 lüks 10.000 fit mum/107.640 lüks

Tarama Hızı: 104 (+/- 12) tarama/sn (iki yönlü) 104 (+/- 12) tarama/sn (iki yönlü)

Tarama Açısı: 47° ± 3° varsayılan; 35° ± 3° azaltılmış 47° ± 3° varsayılan; 35° ± 3° azaltılmış

2D Karekod Altyapısı (SE4400)

Optik Çözünürlük: 640 Y x 480 D piksel (gri ölçek) 640 Y x 480 D piksel (gri ölçek)

Dönme: 360° 360°

Sapma Açısı: Normalden ± 60° Normalden ± 60°

Eğim Toleransı: Normalden ± 50° Normalden ± 50°

Ortam Aydınlatması: Tam karanlıktan 9.000 fit muma/96.900 lükse kadar Tam karanlıktan 9.000 fit muma/96.900 lükse kadar

%100 UPCA üzerinde menzil: 16 inç/40 cm 16 inç/40 cm

İşaretleme Öğesi (VLD): 650 nm ± 5 nm 650 nm ± 5 nm

Aydınlatma Öğesi (LED): 635 nm ± 20 nm 635 nm ± 20 nm

Görüş Alanı: Yatay: 32,2°; Dikey: 24,5° Yatay: 32,2°; Dikey: 24,5°

Kablosuz WAN Ses ve Veri İletişimi

Radyo: Yok GSM GPRS EDGE 2,5 G

Frekans Bandı: Yok Dört Bant (850, 900, 1800 ve 1900 MHz)

Anten: Yok Harici

Entegre GPS

GPS: Yok Entegre Yardımlı GPS (A-GPS); SiRFstarIII GSC3f/LP yonga kümesi

Kablosuz LAN Ses ve Veri İletişimleri

Radyo: Üç modlu IEEE® 802.11a/b/g IEEE® 802.11b/g

Güvenlik: WEP (40 veya 128 bit), TKIP, AES, WPA (Kişisel veya Kurumsal),  
WPA2 (Kişisel veya Kurumsal), 802.1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP,  
MS-CHAPv2, PAP veya MD5), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), LEAP, 
EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)

WEP (40 veya 128 bit), TKIP, AES, WPA (Kişisel veya Kurumsal),  
WPA2 (Kişisel veya Kurumsal), 802.1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP,  
MS-CHAPv2, PAP veya MD5), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), LEAP, 
EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)

Anten: Dahili Dahili

Desteklenen Veri Hızları: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 MB/sn 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 MB/sn

Çalışma Kanalları: Kanal 34-165 (5040 – 5825 MHz), Kanal 1-13 (2412-2472 MHz), Kanal 
14 (2484 MHz) yalnızca Japonya; fiili çalışma kanalları/frekansları yasal 
düzenlemelere ve sertifika kuruluşlarına bağlıdır

Kanal 1-13 (2412-2472 MHz), Kanal 14 (2484 MHz) yalnızca Japonya; fiili 
çalışma kanalları/frekansları yasal düzenlemelere ve sertifika kuruluşlarına 
bağlıdır

Sesli İletişim: Voice-over-IP hazır, Wi-Fi™ sertifikalı, IEEE 802,11a/b/g düz sıralı kablosuz 
LAN, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM), 
Motorola TEAM Express 1.0 ses istemcisi (bas-konuş)

Voice-over-IP hazır, Wi-Fi™ sertifikalı, IEEE 802,11a/b/g düz sıralı kablosuz 
LAN, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM)

Kablosuz PAN Veri ve Ses İletişimi

Bluetooth: Sınıf II, v 2.0 Gelişmiş Veri Hızı (EDR); entegre anten Sınıf II, v 2.0 Gelişmiş Veri Hızı (EDR); entegre anten

�



MC5590 (WLAN/PAN) MC5574 (WWAN/WLAN/PAN)

Çevre Birimleri ve Aksesuarlar*

İletişim ve Şarj Kabloları: Yalnızca şarj kablosu, otomatik şarj kablosu, USB şarj/eşitleme kablosu Yalnızca şarj kablosu, otomatik şarj kablosu, USB şarj/eşitleme kablosu

Pil Şarj Cihazları/Bağlantılar: 4 yuvalı pil şarj cihazı; 4 yuvalı Ethernet bağlantısı; 4 yuvalı yalnızca şarj 
bağlantısı; tek yuvalı USB bağlantısı; otomatik şarj kablosu kullanan araç 
yuvası; şarj kapasiteli araç bağlantısı

4 yuvalı pil şarj cihazı; 4 yuvalı Ethernet bağlantısı; 4 yuvalı yalnızca şarj 
bağlantısı; tek yuvalı USB bağlantısı; otomatik şarj kablosu kullanan araç 
yuvası; şarj kapasiteli araç bağlantısı

Dikey Ekler:** Geçmeli manyetik şerit okuyucu Geçmeli manyetik şerit okuyucu

Sarf Malzemeleri: Sert ve yumuşak kılıf tutucular Sert ve yumuşak kılıf tutucular

Yasal

Elektrik Güvenliği: UL/cUL 60950-1, IEC/EN60950-1 sertifikaları UL/cUL 60950-1, IEC/EN60950-1 sertifikaları

Çevre: RoHS ile uyumlu RoHS ile uyumlu

WLAN ve Bluetooth (PAN): ABD: FCC Bölüm 15.247, 15.407

Kanada: RSS-210, RSS 310

AB: EN 300 328, EN 300 440-2, EN 301 893

Japonya:  ARIB STD-T33, ARIB STD-T66, ARIB STD-T70 ve T71

Avustralya: AS/NZS 4268

ABD: FCC Bölüm 15.247

Kanada: RSS-210, RSS 310

AB: EN 300 328, EN 300 440-2 

Avustralya: AS/NZS 4268

Kablosuz Geniş Ağ: Yok Dört Bant GSM/ EDGE

Küresel:  3GPP TS 51,010, GCF onaylı modül

ABD: FCC Bölüm 22, Bölüm 24

Kanada: RSS-132, RSS-133

AB: EN301 511

Avustralya: AS/ACIF S024.1 ve 3

RF’ye Maruz Kalma: ABD:  FCC Bölüm 2, FCC OET Bülteni 65 Ek C

Kanada: RSS-102

AB: EN 50392

Avustralya:  Radyo İletişim Standardı 2003

ABD:  FCC Bölüm 2, FCC OET Bülteni 65 Ek C

Kanada: RSS-102

AB: EN 50360

Avustralya:  Radyo İletişim Standardı 2003

EMI/RFI: Kuzey Amerika: FCC Bölüm 15, Sınıf B

Kanada: ICES 003 Sınıf B

AB:  EN55022 Sınıf B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-19,  
EN 60601-1-2

Avustralya: AS/NZS CISPRA-22

Kuzey Amerika: FCC Bölüm 15, Sınıf B

Kanada: ICES 003 Sınıf B

AB:  EN55022 Sınıf B, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17,  
EN 301 489-19, EN 60601-1-2

Avustralya: AS/NZS CISPRA-22

Lazer Güvenliği: IEC/Sınıf 2/FDA ll, IEC60825-1/EN 60825-1 ile uyumlu IEC/Sınıf 2/FDA ll, IEC60825-1/EN 60825-1 ile uyumlu

Garanti

Ürünün değiştirilmeden kullanılması, normal ve uygun koşullarda çalıştırılması koşuluyla, MC55 gönderme tarihinden itibaren işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 12 ay süreyle garanti altındadır.

Önerilen Servisler

Müşteri Hizmetleri: Geniş Kapsam ile En Başından Servis

* Tüm mevcut çevrebirimler ve aksesuarların yanı sıra yerleştirmeye hazır kurumsal uygulamaların listesini almak için  
www.motorola.com/mc55 adresini ziyaret edin.

** 2009’un 3. çeyreğinde çıkacaktır
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ÖZELLİK SayfaSı

Motorola MC55 Kurumsal Dijital Asistan (EDA)
Yöneticiler ve çalışanlar için yeni bir esneklik ve işlevsellik düzeyi


