
ÖZELLİK SayfaSı

Motorola MC3100 Serisi

ÖZELLİKLER

Motorola MaX Dayanıklılık: 
Düşmelere, darbelere veya toza 
ya da sıvı sıçramasına maruz 
kalmaya karşı güvenilir çalışma 
sağlar; düşme, yuvarlanma ve 
sızdırmazlık için geçerli MIL-STD 
ve IEC özelliklerini karşılar

Mobilite Platform Mimarisi 
(MPa) 2.0:
Sınıfının en iyisi en son teknoloji 
mimarisini sunar; diğer 
Motorola mobil terminallerdeki 
uygulamaların kolayca ve uygun 
maliyetli olarak taşınabilmesini 
sağlayarak mevcut uygulama 
yatırımlarını korur

Motorola MaX Güvenlik:
FIPS 140-2 sertifikasyonu ve 
en gelişmiş şifreleme ve kimlik 
doğrulama algoritmalarının yanı 
sıra Sanal Özel Ağlar'ın (VPN'ler) 
desteklenmesi, hassas devlet 
uygulamaları da dahil olmak 
üzere en katı sektör güvenlik 
düzenlemelerine uyumluluk 
sağlar

perakende satıcıların, devlet kurumlarının ve dağıtım 
merkezlerinin iş süreçlerini düzenlemesine ve hatasız hale 
getirmesine yardım eden, çalışan üretkenliğini artırmanın 
yanı sıra müşteri hizmetleri ve memnuniyetini geliştiren 
dayanıklı ve ekonomik bir cihaz çıkar.

Motorola MaX Dayanıklılık — endüstriyel açıdan 
güvenilir tasarım yeniden tanımlanıyor 

MC3100, kapalı alanlardaki zorlu ortamlara 
uygun olarak tasarlanmıştır. Mükemmel 
güvenilirlikteki özellikler onarım ve arıza 
sürelerini büyük ölçüde azaltır, olağanüstü 
bir yatırım geri dönüşü (ROI) süresi ve toplam 

sahip olma maliyeti (TCO) sunar. Her gün yaşanabilen 
düşme ve darbelere dayanabilecek şekilde tasarlanan 
MC3100, Motorola’nın basınç ve dayanıklılık ile ilgili 
sıkı mekanik tasarım testlerinden geçmeyi başarmıştır. 
Cihaz tüm çalışma sıcaklığı aralığı boyunca bir çok 
kez 1,2m/4 ft. yükseklikten düştükten sonra çalışmaya 
devam edebilmekte, 0,5m/1,64 ft. yükseklikten 500 
kez yuvarlandıktan (1.000 darbe) sonra bile güvenilir 
performans gösterebilmektedir. IP54 sınıfı sızdırmazlık 
tozlu ortamlarda güvenilir çalışma sağlamanın yanı sıra 
sıvıya maruz kalma ve silinmeye karşı dayanıklılık özelliği 
sağlamaktadır. 

İş süreçlerini uygun maliyetli güvenilir mobiliteyle 
akıcı hale getirin
Başarılı MC3000 mobil terminal üzerine kurulu olan 
güvenilir kablosuz MC3100 Serisi, perakende satış 
mağazaları ve depo koridorları, yükleme rampası ve açık 
hava deposu gibi dört duvar arasındaki tuş tabanlı 
uygulamalara uygun maliyetli mobiliteyi istediğiniz zaman 
elde etmenize olanak sağlıyor. Motorola’nın yeni Mobilite 
Platform Mimarisi 2.0 üzerine kurulu olan MC3100, gelişmiş 
bilgi işlem gücü, sektör lideri veri yakalama özellikleri ve 
üstün bir ergonomi sunar. MC3100 ve gelişmiş uygulamaları 
desteklemek için gerekli bilgi işlem gücü ve belleğe sahip 
olmasının yanı sıra, mobil teknoloji ve güvenlik alanındaki 
en yeni gelişmeleri sunar. Entegre RFID etiketi varlıkların 
izlenmesi işlemini otomatik hale getirerek kuruluşların 
MC3100 cihazlarını kutusundan çıkar çıkmaz kullanmaya 
başlamasına olanak sağlar. Motorola'nın Etkileşimli Sensör 
Teknolojisi (IST) güç yönetimi ve daha fazlasının geliştirilmesini 
sağlayan modern hareket tabanlı uygulamaların kullanılmasına 
olanak sağlayan entegre akselerometre sunar. FIPS 140-2 
sertifikasyonunun da dahil olduğu sağlam güvenlik özellikleri,  
en hassas verilerin korunmasını sağlar. Mevcut MC3000 
aksesuar ekosistemiyle uyumlu olması, organizasyonların 
en yeni teknolojilere mevcut aksesuar yatırımlarını koruyarak 
yükseltme yapmasına olanak sağlar. Sonuç olarak, ortaya 



Motorola MaX Veri Yakalama — sınıfının en iyisi 
gelişmiş veri yakalama teknolojisi

Yakalamanız gereken verinin türü ne olursa 
olsun, bu üstün performansa güvenebilirsiniz. 
Symbol SE950 1D lazer tarayıcı veya Symbol 
SE4500 1D/2D görüntüleyici seçenekleri 

arasından seçim yapın. SE950, depolarda ve perakende 
satış mağazası koridorlarındaki genellikle yıpranmış ve 
düşük kaliteli barkodlar dahil olmak üzere tüm 1D 
sembolojilerinin hızlı ve doğru bir şekilde yakalanmasına 
olanak sağlar. Ayrıca, patentli Sıvı Polimer tarama öğesi, 
sürtünme ve aşınmayı ortadan kaldırarak üstün dayanıklılık 
ve güvenilirlik sunar. 

Şirket verileriniz daha fazla çeşitlilik gösteriyorsa, SE4500 
görüntüleyici 1D ve 2D barkodların yanı sıra doğrudan 
parça üzeri işaretlerin, resimlerin ve belgelerin yakalanmasına 
olanak sağlar. Tipik görüntüleyiciler 1D ve 2D barkodların, 
1D barkod performans maliyetiyle yakalanması esnekliğini 
sağlarken, 1D barkodlarda lazer benzeri performans 
sağlayan ve 2D barkodlarda eşit derecede mükemmel 
performans sunan devrim niteliğindeki SE4500, görüntüleme 
teknolojisini yeniden tanımlıyor.

Motorola MaX Güvenlik — En hassas uygulamalar 
için güvenlik

MC3100, kablosuz LAN iletişimlerinde endişeleri 
ortadan kaldıran güvenlik özelliklerine sahiptir. 
FIPS 140-2 sertifikasyonu ve en gelişmiş 
şifreleme ve kimlik doğrulama algoritmalarının 

desteklenmesi, kablolu ağlara erişimde koruma sağlamanın 
yanı sıra kablosuz aktarımlarınız için güvenlik ve bütünlük 
sağlar. Sonuç olarak, en katı sektör düzenlemeleriyle 
uyumlu olması, devlet kurumlarında ve yüksek hassasiyette 
veri içeren diğer uygulamalarda kullanılması için gereken 
koşulları karşılamasını sağlar.

Motorola MaX Sensör — Kurumsal sınıf hareket 
algılama uygulamaları

MC3100 güçlü, yeni bir özellik olan ve 
zengin bir kurumsal değer ortaya çıkaran 
yeni hareket algılama uygulamaları için 
destek sağlayan, Motorola Etkileşimli 
Sensör Teknolojisi'ni (IST) sunmaktadır. Güç 

yönetimi özellikleri, belirlenen bir süre boyunca hareket 
algılanmadığında veya ekran aşağı doğru çevrildiğinde 
cihazın otomatik olarak uyku moduna geçmesine olanak 
sağlar. Ekran, cihazın yönüne bağlı olarak portre modu ve 
yatay mod arasında dinamik geçiş yapabilir. Algılama ve 
kayıt tutma özellikleri çalışanın güvenilirliğini artırır. Ayrıca, 
açık mimari, organizasyonların akselerometre verilerine 
erişmesine ve bu verileri özelleştirilmiş uygulamalara 
entegre etmesine olanak sağlayarak, kuruluşların etkileşimli 
algılama teknolojisinin getirilerini daha eksiksiz bir şekilde 
kullanmasını sağlar.

Cihaz varlığı izleme uygulaması için entegre UHf 
RfıD Etiketi
MC3100'ün başka bir benzersiz özelliği olan entegre UHF 
RFID etiketi, kuruluşların mevcut veya planlanan RFID 
uygulamalarının daha iyi kullanmasına olanak sağlar. 
Entegre RFID etiketi, kuruluşların mobil terminallerinin 
hareketini ve konumunu otomatik olarak izlemesine 
olanak sağlar. MC3100 mobil terminallerin stoklarının 
gerçek zamanlı olarak tutulması tam anlamıyla zahmetsiz 
bir şekilde gerçekleştirilir ve yanlış yerleştirilen cihazların 
konumu hızlı ve kolay bir şekilde belirlenebilir. 

Esnek modeller farklı kurumsal ihtiyaçları karşılar
Altı farklı modeli bulunan MC3100, kullanıcılarınızın 
ve uygulamalarınızın gereksinimlerini en iyi şekilde 
karşılayacak cihaz seçeneklerini kullanmanıza olanak sağlar. 
Öncelikle uygulamanıza en uygun form faktörünü seçin: 
düz, tabanca tipi veya uzun tip. Düz tip, standart tarama 
uygulamaları için idealdir. Tabanca tipi, yoğun tarama 
aktiviteleri için tüm gün konfor sağlar. Uzun tip, tarama 
konumunu ayarlama esnekliği sağlayarak, kullanıcıya daha 
fazla konfor sağlar. Her üç model için çeşitli işletim sistemi 
seçenekleri bulunmaktadır. Microsoft Windows Mobile 6.X 
Classic, kullanıcılara eğitim süresini önemli ölçüde azaltan 
tanıdık ve sezgisel bir arabirim sağlarken, Windows CE 6.0 
zengin özel uygulamaların geliştirilmesini desteklemek için 
güvenilir bir programlama ortamı sunar. 

Kolay ve uygun maliyetli uygulama 
Endüstri standardı MC3100 Serisi, kablosuz LAN (WLAN) 
ağınız da dahil olmak üzere mevcut teknoloji ortamınıza 
kolayca entegre olur. MC3000 ve MC3100'ün yanı sıra 
bir çok diğer Motorola mobil terminalinin ortak mimari 
platformunu paylaşması, mevcut uygulamaların diğer 
Motorola mobil terminallerinden MC3100'e taşınmasını 
hızlı ve kolay hale getirir. Ayrıca, Motorola’nın ödüllü, 
güvenilir ortaklık kanalı, iyi bir şekilde test edilmiş, sınıfının 
en iyisi kurumsal uygulamalardan oluşan bir ortama 
erişim sağlar. Sonuç olarak uygulama geliştirme süresi ve 
maliyetinde ortaya çıkan büyük azalma, hızlı uygulama 
olanağı sağlar, mevcut uygulamalar için yatırım geri 
dönüşünü artırır ve en yeni mobil bilgi işlem teknolojisine 
en alt seviyede iş kesintisiyle, düşük maliyetli bir geçiş 
imkanı sunar.

Uygulama esnekliği için klavye seçenekleri
Çalışanlarınız ve uygulamalar arasındaki bir arabirim olan 
klavye, mobil çalışan üretkenliğinin temel bileşenidir. Mobil 
işgücünüzde maksimum üretkenliğe ulaşmak için, klavye 
veri giriş basitliğini en üst seviyeye çıkarmalıdır. MC3100, 
yoğun metin girişinden hesap makinesi tarzı sayısal veri 
girişine kadar hemen her tip uygulamanın gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde tasarlanmış çeşitli klavyeler sunar. 

Microsoft Windows Mobile 
6.X veya Windows CE 6.0 
işletim sistemi:
Gereksinimlerinizi en iyi şekilde 
karşılayacak işletim sistemini 
seçin: tanıdık Windows Mobile 
ortamı standart iş araçları, geniş 
satışa hazır uygulama seçimi 
ve kolay uygulama geliştirme 
ortamı sunar; Windows CE açık 
platform, özel uygulamaların 
hızlı ve kolay bir şekilde 
geliştirilmesine ve taşınmasına 
olanak sağlar

Motorola MaX Sensör: 
Kurumsal sınıf Etkileşimli 
Sensör Teknolojisi (IST), 
dinamik ekran yönlendirme, 
güç yönetimi ve serbest düşme 
olay kaydı da dahil olmak 
üzere önde gelen modern 
hareket tabanlı uygulamaların 
kullanılmasına olanak sağlar

Motorola MaX Veri Yakalama: 
Bugün ve gelecekte ihtiyaç 
duyacağınız verileri sektör lideri 
gelişmiş lazer tarama veya 
görüntüleme teknolojisiyle 
yakalayın:

•	 Motorola'nın benzersiz 
lazer tarama teknolojisi: 
Zarar görmüş veya düşük 
kaliteli barkodlar da dahil 
olmak üzere tüm 1D 
barkodların doğru şekilde 
yakalanmasında üstün 
performans; patentli Sıvı 
Polimer tarama öğesi, üstün 
dayanıklılık ve güvenilirlik 
için sürtünme ve aşınmayı 
ortadan kaldırır 

•	 Motorola’nın gelişmiş 
görüntüleme teknolojisi: 
1D ve 2D barkodlarda 
üstün performans: patentli 
aydınlatma teknolojisi 
ve parlak işaretleyici, 
barkodların hızlı ve çok 
yönlü olarak okunmasına 
olanak sağlar, barkod ve 
mobil terminalin hizalanması 
zorunluluğunu ortadan 
kaldırarak üretkenliği artırır

MC3000 aksesuarlarıyla 
geçmişe yönelik uyumluluk:
Mevcut MC3000 aksesuar 
yatırımınızı korurken MC3100'e  
yükseltme yapabilirsiniz
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Interactive Sensor Technology



MC3100 Özellikleri
Fiziksel Özellikler 

Boyutlar: Düz Tip Görüntüleyici veya Lazer:
 7,49 inç U x 3,25 inç G x 1,77 inç D/ 
 190,4 mm x 82,6 mm x 45,2 mm 
 Kabzasıyla birlikte: 2,40 inç G x 1,44 inç D/ 
 61.2 mm x 36,8 mm 
 Dönebilen Uzun Tip Lazer:
 8,55 inç U x 3,25 inç G x 1,57 inç D/  
 217,12 mm x 82,6 mm x 39,9 mm 
 Kabzasıyla birlikte: 2,40 inç G x 1,14 inç D/ 
 61.2 mm x 29 mm 
 Tabanca Tipi Konfigürasyonlar:
 7,5 inç U x 3,2 inç G x 6,5 inç D/ 
 193 mm x 80,8 mm x 166 mm

Ağırlık (kayış, Düz Tip Görüntüleyici veya Lazer:
kalem ve pil dahil): 424 gr/14,95 oz. (WLAN özellikli) 
 Dönebilen Uzun Tip Lazer:
 384 gr/13,52 oz. (WLAN özellikli) 
 Tabanca Tipi Konfigürasyonlar:
 520 gr/18,34 oz

Ekran:   3,0 inç arkadan aydınlatmalı renkli (TFT) (320 x 320) 
ekran

Dokunma Paneli:  Kimyasal olarak güçlendirilmiş cam, analog  
 dokunmaya dayanıklı

Arka Aydınlatma:  LED Işıklı

Klavye Seçenekleri:   28 tuşlu Sayısal, 38 tuşlu Değiştirilmiş Alfa (hesap 
makinesi tarzı entegre sayısal klavye), 48 tuşlu 
Alfa Sayısal (hesap makinesi tarzı sayısal klavye)

Genişletme Yuvası:   Kullanıcı tarafından erişilebilir SD/MMC yuvası; 
sadece bellek genişletme için onaylanmıştır

Bildirimler: Programlanabilir LED'ler; Sesli bildirimler

Performans Özellikleri

CPU:  Marvell PXA320 624 MHz

İşletim Sistemi:   Microsoft Windows CE 6.0 Pro veya Windows 
Mobile 6.X Classic

Bellek:  128MB RAM/256MB Flash  
(Sadece Toplu Çalışma) 256MB RAM/512MB Flash  

 128MB RAM/512MB Flash 
 (Sadece WLAN) 256MB RAM/1GB Flash 

Güç: Düz Tip Görüntüleyici veya Lazer:
  Şarj Edilebilir Lityum İyon 3,7Vdc'de  
 4800 mAh Akıllı Pil

  

Güç (Devamı): Dönebilen Uzun Tip Lazer:
 Şarj Edilebilir Lityum İyon, 3,7Vdc'de 
 2740 mAh Akıllı Pil 
 Tabanca Tipi Konfigürasyonlar:
 Şarj Edilebilir Lityum İyon, 3,7Vdc'de  
  4800 mAh Akıllı Pil

Uygulama Geliştirme: Motorola Kurumsal Mobilite Geliştirme Seti (EMDK)

Kullanıcı Ortamı

Düşme Özelliği:   Çalışma sıcaklığı aralığında 1,2 m/4 ft yükseklikten 
birden fazla sefer betona düşme, 23° C/73° F ortam 
sıcaklığında 1,5 m/5 ft yükseklikten birden fazla 
sefer betona düşme; MIL-STD 810G standardını 
karşılar ve aşar 

Yuvarlanma Özelliği:  Oda sıcaklığında IEC 68-2-32 yuvarlanma 
özelliklerine uygun 500 kez 0,5 m/ 1,64 ft 
yuvarlanma (1.000 düşme) 

Çalışma Sıcaklığı: -4° F - 122° F/-20° C - 50° C

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

Pil Şarj Etme Sıcaklığı:  32° F - 104° F/0° C - 40° C

Sızdırmazlık:   IP54 kategori 2; yürürlükteki EN 60529 sızdırmazlık 
özelliklerini karşılar

Nem: %5 - 95, yoğuşmasız

ESD: +/-15kVDC hava boşalımı, +/-8kVDC doğrudan  
 boşalma, +/-8kVDC dolaylı boşalma

Veri Yakalama Seçenekleri

Tarama:  1D barkodlar için Symbol SE950; 1D/2D barkodlar 
için Symbol SE4500-SR görüntüleyici ; 1D/2D 
barkodlar ve doğrudan parça üzeri işaretler için 
Symbol SE4500-HD 2D görüntüleyici 

Seçenekler: Üç model bulunmaktadır: MC31X0 Döner Başlıklı  
 Uzun Tip; MC31X0 Düz Tip; MC3190 Tabanca Tipi

1D Lazer Tarayıcı (SE950)

%100 UPCA  Yakın: 4,45 cm/1,75 inç    
üzerinde menzil Uzak: 39 cm/15,35 inç
30 ft./mum: 

Çözünürlük: 4 Milyon minimum öğe genişliği

Dönme:  Dikeyden ±35°

Sapma Açısı:  Normalden ±65°

Eğim Toleransı:  Normalden ±50°

Devamı arkada 3

Entegre UHf RfıD Etiketi: 
Kuruluşların MC3100 cihazlarını 
takip etmesine ve konumunu 
belirlemesine olanak sağlar

yeni dayanıklı ses jakı:
Güvenli bir kulaklık konnektörü, 
kablolu kulaklığın kablo 
hareketinin neden olduğu 
statiği ortadan kaldırır; 
ses kalitesi sağlar ve sesle 
yönlendirme uygulamalarında 
üretkenliği korur

Polikarbonat Geçme Kalıplı 
Dekoratif (ıMD) klavye:
Klavye dayanıklılığını büyük 
ölçüde artırır: herhangi bir 
tuşun yerinden çıkması 
ihtimalini ortadan kaldırır; 
polikarbonat katmanın altına 
basılması klavye grafiklerini 
aşınmaya karşı korur

WLaN: 802.11a/b/g üç 
modlu telsiz; kapsamlı 
WLaN Üzerinden Ses 
desteği: 
Ofis ve aktif noktalarda 
düşük maliyetli ses ve veri 
bağlantısına olanak sağlar; 
hemen hemen tüm WLAN'larla 
kolay entegrasyon; CCX v4  
sertifikalı; IPV6 desteği 
sağlar; ses ve veri parazitinin 
azaltılması için 802.11a desteği 
sağlar

WPaN: EDR özellikli 
Bluetooth® v2.1: 
Yazıcılar ve daha fazlasına 
kablosuz bağlantı sağlar; ek 
verimlilik (3 Mbps'ye kadar), 
gelişmiş güvenlik ve daha fazla 
cihaz türüne bağlantı için ek 
profiller sunar

Klavye seçenekleri —
28 tuşlu sayısal; 38 tuşlu 
değiştirilmiş alfabetik,  
48 tuşlu alfa sayısal: 
Tek bir cihaz ailesini 
standartlaştırma esnekliği 
sağlamakla beraber, 
farklı kullanıcı uygulama 
gereksinimlerini karşılar

Kapsamlı merkezi cihaz 
yönetimi:  
Motorola Mobilite Hizmetleri 
Platformu (MSP) ve Motorola 
Mobilite Paketi'ne uyumlu 
olması dünyanın herhangi bir 
noktasındaki tüm cihazların, tek 
bir konsol kullanılarak merkezi 
ve uzaktan üstün bir şekilde 
yönetilebilmesini sağlar

Motorola uçtan uca avantajı, merkezi yönetim ve 
destek servislerinden oluşan eksiksiz bir paket sunar
Motorola MC3100'ü seçtiğinizde, dünya standartlarında 
iş ortağı kanalının, dünya standartlarında yönetim 
çözümlerinin ve dünya standartlarında servislerin 
avantajlarından yararlanabilirsiniz. Motorola’nın Mobilite 
Paketi, cihaz yönetim maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak, 
MC3100 ve diğer Motorola bilgi işlem cihazlarının olağanüstü 
bir şekilde merkezi kontrolüne olanak sağlar. Örneğin, 
Motorola Mobilite Servis Platformuyla (MSP), dünyanın 
neresinde olursanız olun Motorola mobil terminalleriniz 
için uzaktan kademelendirme, provizyon, izleme ve sorun 
giderme olanaklarına sahip olursunuz. Motorola Mobilite 
Paketi güvenli iletişimin yanı sıra bir çok yazılım aracı 
ve geliştirici setleri sunan Mobile Sanal Özel Ağ (MVPN) 
özelliğine sahiptir. Ayrıca, Terminal Emülasyonu (TE) 
istemcileri eski uygulamalara erişim sağlar (MC3100-G'de 
hazır lisanslı). Ayrıca, mobilite çözümünüzün planlama 

ve değerlendirmeden sistem tasarımı ve uygulamaya 
kadar her aşamasında size yardımcı olmak için Motorola 
Gelişmiş Servisleri bulunmaktadır. Mobilite çözümünüz 
uygulandığında, Müşteri Hizmetleri servisimiz ürünlerinizin 
en yüksek performansla çalışmasını sağlayacaktır. 
MC3100 için Motorola, Başlangıçtan İtibaren Kapsamlı 
Servis uygulamasını önermektedir. Gerçekten kapsamlı 
olan bu sıra dışı servis, cihazınıza teknik destek ve uçtan 
uca koruma sağlar. Normal aşınma ve yıpranma, dahili 
ve harici aksesuarların kazara bozulması ve MC3100 ile 
birlikte gönderilen aksesuar seçimleri herhangi bir ek ücret 
olmadan garanti kapsamındadır. 

MC3100'ün mobilite ile organizasyonunuza sağlayacağı 
faydalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizi  
www.motorola.com/MC3100 web adresinden ziyaret edin 
veya www.motorola.com/enterprisemobility/contactus 
adresindeki küresel iletişim dizinimize erişin.



Ortam Aydınlatması  10.000 feet mum/107.640 lüks
Bağışıklığı:  

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

Tarama Açısı:  47° ± 3° varsayılan; konfigüre edilebilen dar açı:  
35° ± 3°

2D Görüntüleyici (SE4500-SR)

%100 UPCA  Yakın: 6,45 cm/2,5 inç    
üzerinde menzil Uzak: 36,07 cm/14,2 inç
30 ft./mum: 

Sensör Çözünürlüğü: 752 x 480 piksel

Görüş Alanı:  Yatay : 38°; Dikey: 25°

Eğri Okuma Toleransı:  ±60°

Eğim Toleransı: ±60°

Dönme Toleransı: 360°

Ortam Işığı Bağışıklığı: Tam karanlıktan 9.000 feet mum/96.900 lüks

Hedefleme LED'i (VLD): 655 ± 10 nm Lazer

Aydınlatma Elemanı (LED):  625 ± 5 nm LED (2x)

2D Görüntüleyici (SE4500-HD)

%100 UPCA  Yakın: 6,65 cm./2,62 inç    
üzerinde menzil Uzak: 15,49 cm/6,1 inç
30 ft./mum: 

Sensör Çözünürlüğü: 752 x 480 piksel

Görüş Alanı:  Yatay : 39°; Dikey: 25°

Eğri Okuma Toleransı:  ±60°

Eğim Toleransı: ±60°

Dönme Toleransı: 360°

Ortam Işığı Bağışıklığı: Tam karanlıktan 9.000 feet mum/96.900 lüks

Hedefleme LED'i (VLD): 655 ± 10 nm Lazer

Aydınlatma Elemanı (LED):  625 ± 5 nm LED (2x)

Motorola Etkileşimli Sensör Teknolojisi

Hareket sensörü:  Dinamik ekran yönlendirme, güç yönetimi ve 
serbest düşüş algılama için hareket algılamalı 
uygulamalar sağlayan 3 eksenli akselerometre

Kablosuz LAN Ses ve Veri İletişimleri

Kablosuz İletişim: Üç modlu IEEE® 802.11a/b/g

Güvenlik:  WPA2 (Kişisel veya Kurumsal); 802.1x; EAP-TLS; 
TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP veya MD5); 
PEAP (TLS, MSCHAPv2, EAP-GTC); LEAP, EAP-FAST 
(TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC); CCXv4 sertifikalı; 
IPv6 desteği; FIPS140-2 Sertifikalı

Anten: Dahili çok yönlü anten

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

Çalışma Kanalları:  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 özelliği, Wi-Fi™ sertifikalı, IEEE 802.11 
a/b/g düz sıralı kablosuz LAN, Wi-Fi Multimedia™ 
(WMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM)
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Kablosuz PAN Veri ve Ses İletişimi
 
Bluetooth®: Sınıf II v 2.1, Gelişmiş Veri Hızı (EDR); entegre anten

Ses

Ses:  VoWLAN; dayanıklı ses konnektörü; yüksek kaliteli 
hoparlör; kulaklık, (kablolu veya Bluetooth); ahize ve 
hoparlör telefon modları

Ağ İletişimi 

G/Ç: USB 1.1 Tam Hızlı Ana Bilgisayar/İstemci veya RS232

Çevre Birimleri ve Aksesuarlar*

Şarj Üniteleri:  Tek yuvalı USB/RS232 şarj ünitesi ve yedek pil; Dört 
yuvalı şarj ünitesi; dört yuvalı Ethernet iletişim ve 
şarj ünitesi

Şarj Cihazları:   Dört yuvalı pil şarj cihazı; evrensel pil şarj cihazı 
adaptörü

Yazıcılar: Motorola onaylı yazıcıları destekler

Diğer Aksesuarlar: Tutucular, şarj kabloları, manyetik şerit okuyucu,  
 çevirmeli ağ modemi, yedek piller ve ses kabloları

* MC3100 Çevre Birimleri ve Aksesuarlarının tam listesi için lütfen  
www.motorola.com/mc3100 adresini ziyaret edin

Yasal

Elektrik Güvenliği:   UL60950-1, CSA C22.2No. 60950-1, EN60950-1/ 
IEC 60950-1

Çevre: RoHS ile uyumludur

WLAN ve Bluetooth: ABD: FCC Bölüm 15.247, 15.407
 Kanada: RSS-210
 AB: EN 300 328, EN 301 893
 Japonya: ARIB STD-T33, T66, T70, T71
 Avustralya: AS/NZS 4268

RF'ye Maruz Kalma: ABD: FCC Bölüm 2, FCC OET Bülteni 65 Ek C
 Kanada: RSS-102
 AB: EN 62311
 Avustralya: Kablosuz İletişim Standardı 2003 

EMI/RFI Kablosuz  ABD: FCC Bölüm 15
İletişim Sürümleri: Kanada: RSS210 Sınıf B
 AB: EN 301 489-1, 489-17 

EMI/RFI Yığın Sürümleri: ABD: FCC Bölüm 15
 Kanada: ICES 003 Sınıf B
 AB: EN55022 Sınıf B EN55024 
 Japonya: CISPR 22, Sınıf B
 Avustralya: AS3548

Lazer Güvenliği:  IEC Sınıf 2/FDA Sınıf II, IEC60825-1/EN60825-1 
ile uyumlu

ABD, Kanada, Avrupa Birliği, Japonya ve Avustralya dışındaki ülkelerde yerel 
Motorola temsilcisine başvurun

Garanti

Ürünün değiştirilmeden kullanılması, normal ve uygun koşullarda çalıştırılması 
koşuluyla MC3100, nakliye tarihinden itibaren işçilik ve malzeme kusurlarına 
karşı 12 ay süreyle garanti altındadır.

Önerilen Servisler

Müşteri Hizmetleri:  Geniş Kapsam ile En Başından Servis

MC3100, tüm sanayileşmiş ülkelerde desteklenen, gerçek bir küresel üründür. 
Desteklenen ülkelerin tan bir listesi için lütfen www.motorola.com/mc3100 
adresini ziyaret edin.


