
Taşınabilir Bilgisayar

CK3 Serisi

Geniş veri toplama ve iletişim özelliği 
yelpazesi, Intermec CK3 taşınabilir 
bilgisayarın temelini oluşturmakta, 
bu cihazın çeşitli bina içi uygulamalara 
uyarlanabilmesini sağlamaktadır. 
CK3, operasyonel performans 
metriklerinin geliştirilmesi, IT 
desteğinin basitleştirilmesi ve işletme 
maliyetlerinin kontrol edilmesini 
isteyen şirketlere destek olmaktadır.

CK3, çeşitli becerileri ince kasada 
bir araya getirmekte, kullanıcıların 
hem bugün hem de gelecekte sürekli 
değişen veri yakalama ve iletişim 
ihtiyaçlarına kolayca ve rahatça adapte 
olmasına imkan vermektedir.

 802.11a/b/g ve Bluetooth® radyo iletişim 
ile desteklenen görüntü yakalama, 
devrimsel görüntü bazlı tarama, 
opsiyonel RFID okuyucu, konuşma 
ve ses sayesinde, işletmeler çeşitli 
veri toplama ve iletişim ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla bir dizi tek amaçlı 
cihazın kurulmasının getirdiği masraflar 
ve karmaşıklıktan kaçınabilmektedirler. 

CK3, olağanüstü tarama verimliliği ve en 
son yayınlanan endüstri standartlarına 
uygunluk için Intermec’in son nesil 
görüntüleme teknolojisini içermektedir.  
Intermec görüntüleme teknolojisi hızlı 
1Boyutlu ve 2Boyutlu barkot tarama, 
düşük kaliteli ve hasarlı barkotlarda eşsiz 
performans ve tarama yelpazesinde 
eşsiz esneklik sunmaktadır. Intermec, 
işletme uygulamalarını CK3’e başarıyla 
uzatmak için gerekli olan sağlam mimariyi 

sağlamak amacıyla, Microsoft’un en son 
yerleşik işletim sistemi Windows Mobile 
6.1 ve Cisco kablosuz ağlarıyla sorunsuz 
birlikte işlerlik sağlayan Cisco® Uyumlu 
Uzantılar (CCX) sertifikasyonu dahil 
olmak üzere, sınıfının en iyisi platform 
bileşenlerini bir araya getirmiştir.  
Kıvılcımsız onaylı (Böl. 2) CK3N ile CK3'ün 
kullanımını tehlikeli yerlere kadar götürün.

Önceki Intermec bilgisayarlarından 
sorunsuz geçiş ve birçok depo ve 
perakende sistemiyle kanıtlanmış, 
yaratıcı entegrasyon için, CK3 
Intermec Terminal Emulator (ITE) 
ve Intermec Browser (IB) yazılımıyla 
birlikte alınabilmektedir.   Emülasyon 
ortamlarında CK3 performansını en 
üst seviyeye çıkarmak için tasarlanan 
ve test edilen ITE, çoklu ana bilgisayar 
oturumları, güvenlik, oturum sürekliliği 
ve eksiksiz veri toplama seçenekleri 
dizisi için terminal emülasyonu ve 
özellik desteğini kullanarak CK3’ü 
ana bilgisayar uygulamalarına 
bağlamaktadır. Veri toplama tarayıcısı 
olan IB kullanılarak, web uygulamaları 
gelişmiş CK3 görüntüleme ve RFID 
özelliklerini destekleyebilmekte, 
aynı zamanda kullanıcı erişiminin 
önceden onaylanan web siteleriyle 
sınırlı olmasını sağlanabilmektedir. 

Hızlı ve kolay cihaz kurulumu ve bakımı 
için, CK3 ayrıca Intermec SmartSystems™‘i 
desteklemektedir. IT çalışmalarını 
azaltmak ve toplam sahip olma maliyetini 
düşürmek için bilgisayarları ağa uzaktan 
bağlayın, ayarları yapın ve yazılımı kurun.  

•  Sürekli değişen veri yakalama ve 
iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için 
yüksek uyarlanabilirliğe sahiptir 

•  Bina içi uygulamaları başarıyla 
desteklemek için gereken sağlam 
mimari üzerine kurulmuştur  

•  Olağanüstü tarama verimliliği için 
son nesil görüntüleme teknolojisi 
bulunmaktadır

•  Konuşma ve ses fonksiyonelliği 
günümüzün artırılmış verimlilik 
gereksinimlerini desteklemektedir

 
•  Otomatik, uzaktan cihaz yönetimi 

için SmartSystems™ yüklenmiştir• 
Takılabilir okuyucu sapıyla RFID 
mevcuttur

•  Tehlikeli yerler için Kıvılcımsız 
seçenek mevcuttur (CK3N) 

Ürün profili



Fiziksel Tanım
CK3 taşınabilir bilgisayar renkli, QVGA çözünürlüklü, 
dokunarak ve kalemle girişe imkan veren bir ekrana, 
Flash tabanlı program hafızasına, veri hafızası 
için genişletme kapasitesine (micro-SD), BT, 
802.11a/b/g radyo iletişimine ve USB Ana Bilgisayar 
ve USB İstemci aracılığıyla bağlanabilirliğe sahip, 
elde kullanılan, sağlamlaştırılmış, bataryayla 
çalışan, tuş tabanlı bir hesaplama cihazıdır. 

İşletim Sistemi
Windows Mobile 6.1 Classic Edition

Fiziksel Özellikler
Uzunluk: 216,6 mm (8,53 in.)
Genişlik: 83,6 mm (3,29 in.) – ekran bölümü
Genişlik: 61,0 mm (2,40 in.) – tutacak bölümü
Yükseklik: 36,2 mm (1,43 cm.) – tutacak bölümü
Ağırlık: 453 gram (16,0 oz.) – standart batarya paketi
Ağırlık: 566 gram (20,0 oz.) – genişletilmiş batarya 
paketi

Donanım
Mikroişlemci:  Intel® XScale PXA270 / 520 MHz
RAM: 128MB
Flash ROM: 512MB H3 Disk on-chip FLASH
Bellek/Depolama Artırımı: Kullanıcı tarafından 
erişilebilir micro SDIO kart yuvası

Entegre Tarama Seçenekleri 
1B doğrusal görüntüleyici
2B bölge görüntüleyici
2B yakın alan, otomatik odaklanmalı 
bölge görüntüleyici
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Güç
Standart Batarya Paketi: Çıkarılabilir, şarj edilebilir 
Lityum-iyon; 3,7V, 2000mAh (7,4 Watt-saat) 
Genişletilmiş Batarya Paketi: Çıkarılabilir, şarj edile-
bilir Lityum-iyon; 3,7V, 5100mAh (18,5 Watt-saat) 
Batarya Ömrü: Uygulamaya bağlı
Şarj Olma Süresi: 0ºC - 45ºC’de 7 saat veya daha az

Ortam
Çalışma Sıcaklığı: -10º C ile +50º C 
Saklama Sıcaklığı: -20º C ile +70º C 
Çevre Koruması: IP54 uyumlu
Düşmeden Kurtulma: Çelik veya betona 
birçok kez 1,5m’den düşme
Nem: %5 ile %95, yoğunlaşmaz
Elektrostatik Boşalma: ±8 KV Temas 
ve  ±15 KV Hava Boşalması

Ekran
3,5” (89 mm) QVGA (240 x 320 piksel) 
64K renkli transflektif TFT-LCD, LED arka 
aydınlatma ve dokunmatik panel

Tuş Takımı Seçenekleri
51 tuşlu tam alfa veya 38 tuşlu numerik; her ikisinde 
de LED arka aydınlatmalı ve lazerle yakılmış tuşlar

Yazılım
Lider üçüncü taraf veri ve cihaz yönetim 
ürünlerinden gelen entegre çözümlerle 
SmartSystems’in yaratıcı fonksiyonelliği 
Bağlanabilirlik seçenekleri: Gerçek zamanlı 
veya toplu; kablolu veya kablosuz
Intermec Developer’s Library (IDL): Lider 
geliştirme ortamlarıyla entegredir, cihaza özgü 
özellikleri, barkot tarama, yazdırma, iletişim ve 
konfigürasyon kontrolünü destekler. C, .NET(VB.
NET ve C#), JAVA ve Web arayüzleri sağlar
Geliştirme Ortamları: Microsoft Visual 
Studio, .NET compact Framework, JVM
Tarayıcı Desteği: Microsoft Internet Explorer Mobile 6
Terminal Emülasyon Desteği: Intermec İstemci 
Paketinin (ITE & IB) opsiyonel fabrika önyüklemesi 

Standart İletişimler
USB Ana Bilgisayar ve İstemci•	
Ayrı Ethernet adaptör modülüne sahip •	
tek yuva aracılığıyla Ethernet
Ethernet dörtlü yuva•	
Bluetooth® Sınıf 2, v2.0 + EDR•	
Takılabilir adaptörle RS232 Seri, araç yuvası•	

Kablosuz LAN Standartlarına Uyumlu
IEEE 802,11a (5 GHz – OFDM)
IEEE 802,11g (2,4 GHz – OFDM)
IEEE 802,11b (2,4 GHz – DSSS)

Veri Oranları
802,11a için 54 Mbps’ye kadar
802,11g için 54 Mbps’ye kadar
802,11b için 11 Mbps’ye kadar

Güç Çıkışı
100 mW maksimum0

Güvenlik
WEP, WPA, 802,1x (EAP-TLS, 
TTLS, LEAP, PEAP), 802,11i
Sertifikasyonlar: Wi-Fi, WPA2, Cisco Uyumlu (CCX)

Kablosuz PAN
Entegre Bluetooth® Sınıf 2, V2.0 + 
EDR kablosuz uyumlu modül

Ses Desteği
Dahili hoparlör ve MİK, takılabilir 
adaptörle kulaklık desteği

RFID Desteği
Kablo (USB) veya Bluetooth aracılığıyla 
takılabilir RFID okuyucu sap için hazırdır

Donanımlar
AC Güç Kaynağı, takılabilir otomatik adaptör; 
takılabilir RS232 Adaptör (pim-9’da güç); yedek 
batarya şarj boşluğuyla USB Ana Bilgisayar/
İstemci tek yuva; tek yuva (ayrı Ethernet modülü 
gerekir); Ethernet dörtlü yuva; sadece şarj 
edilebilir dörtlü yuva; dörtlü Harici batarya şarj 
aleti; Elektrikli Araç Yuvası; Elektriksiz Araç 
Yuvası; takılabilir tarama sapı; ekran koruma kiti; 
bağlı kalem kiti; el kayışı değiştirme kiti; IP30 
bataryalar için batarya şarj adaptörü; kılıf.

Düzenleyici Onaylar/Uygunluk
CK3 Serisi CK3A, CK3A1, CK3N, CK3N1, 
CK3C, CK3C1 modellerini kapsamaktadır
Emniyet: cULus Listesi, GS
EMC: FCC Bölüm 15 – Sınıf B, ICES-
003 Sınıf B, EN 55022 Sınıf B
Telsiz: FCC Bölüm 15,247, Endüstri 
Kanada RSS-210, EN 300 328
Diğer: Yürürlükteki tüm AB Direktiflerine 
uygundur - EMC, Düşük Voltaj, R&TTE, araç, 
WEEE, RoHS, Paketleme ve Atık Paketleme
Ülkeye özgü diğer onaylar için bölgenizdeki 
Satış Temsilcisiyle irtibata geçiniz

Kıvılcımsız Versiyon
CK3N konfigürasyonu CK3NI 
Modelinden oluşmaktadır
Kısım 2 kapsamındaki yerlerde kullanıma uygundur
Emniyet: cULus Listesi - ISA/ANSI 12.12.01
Gazlar: Sınıf I – Grup A, B, C, D
Tozlar: Sınıf II - Grup F, G
Lifler ve uçucular: Sınıf III
Maksimum Ortam Sıcaklığı: 50°C T6

CK3 depo kullanımının zorlukları 
için sağlam, standart tabanlı ortam 
özelliklerini karşılarken, bunu 
depo içindeki ortama uygun ince, 
iyi dengelenmiş şekil faktörüyle 
yapmaktadır. CK3, tek elle kullanım 
için yeterince konforlu bir klavye 
tasarımıyla 89mm (3,5inç) QVGA 
ekranı bir araya getirmiştir. 

 CK3, PB42 makbuz/fatura yazıcısı 
ve PB50 etiket yazıcısı gibi Intermec 
taşınabilir yazıcıların rahatlığıyla 
birleştirildiğinde, mobil çalışan 
verimliliği daha da artırılabilmektedir. 
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