
TECH. SPECIFIKACE VÝROBKU 
Řada MC55a0

řAdA MOTOROlA 
MC55A0
dOSTAňTE PROdUKTIVITU A EFEKTIVnOST 
V POdnIKU nA nOVOU úROVEň
S řadou MC55a0 mají manažeři a úkoloví pracovníci, 
kteří tráví své dny mezi zdmi společnosti, vše potřebné 
pro okamžitou akci kdekoli ve vašem zařízení – uvnitř 
i venku. Pokud jde o splnění potřeb vašeho pracoviště, 
zařízení MC55a0 vyniká tím, že nabízí tu správnou úroveň 
funkcí a odolného designu a podporu pro nejnáročnější 
obchodní aplikace. a jaký to bude mít dopad? Pracovníci 
v maloobchodu, pohostinství, ve výrobě, zdravotnictví 
a vládních agenturách mohou v kratší době správněji 
dokončit více úkolů, a zlepšit tak produktivitu a péči 
o zákazníka. díky barvám vhodným pro zdravotnictví 
přináší zařízení MC55a0-HC mobilitu pro aplikace typu 
point-of-care, pomáhá zdravotním sestrám a dalším 
ošetřovatelům eliminovat chyby při práci s pacienty, 
a zlepšit tak kvalitu péče – a zkušenosti pacientů.

UVnITř čISTě PRACOVní – zVEnKU 
ElEgAnTně STylOVá
Řada MC55a0 je dokonalou kombinací formy a funkce. 
Její komplexní možnosti pracovníkům umožňují snímat 
čárové kódy, pořizovat snímky, zobrazovat videa, získávat 
přístup k podnikovým aplikacím, k internetu a e-mailu 
i uskutečňovat a přijímat soukromé hovory a hovory typu 
push-to-talk. Kompaktní a lehký mobilní terminál je snadno 
přenosný a snadno použitelný, a díky elegantnímu designu 
je vhodný pro použití před zákazníky i pacienty.

zATíM nEjOdOlnější dESIgn V TéTO 
Třídě – TEčKA
Řada MC55a0 je zkonstruována tak, aby vydržela, 
a poskytla pracovníkům zařízení, na které se mohu 
spolehnout, a podnikám maximální návratnost investic 
(ROI). Tato řada odolných zařízení je navržena pro použití 
uvnitř budov i mimo vaše zařízení, což dokazují naše testy 
odolnosti. Zařízení MC55a0 podává vynikající výkon 
i po vystavení horku, chladu, prachu, vodě a 1 000 po 
sobě jdoucím otáčkám v našem rotačním bubnu. 

OdOlnÝ POdnIKOVÝ MOBIlní TERMInál S WI-FI 
PRO MAnAžERy A úKOlOVé PRACOVníKy
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Všechny naše modely lze čistit řadou běžných čisticích 
prostředků, aniž by poškodily citlivou elektroniku, a brání 
rozšíření bakterií mezi pacienty a zdravotnickým personálem 
v nemocnici i pracovníky na směny v jiných oborech, kde 
zařízení používá více lidí.

SCHOPnOST zVládnOUT TéMěř 
jAKOUKOlI APlIKACI
Poskytněte svým pracovníkům nejlepší výkon v oblasti 
mobilních aplikací i pro nejnáročnější multimediální aplikace. 
Naše výkonná platforma s nejnovější technologií nabízí 
nejaktuálnější mobilní operační systém pro podniky i nejrychlejší 
procesor a největší velikost paměti v této třídě zařízení.

zAznAMEnEjTE POTřEBná dATA – 
KdyKOlI A KdEKOlI POTřEBUjETE 
Čtyři možnosti snímače vám umožní vybrat model, který 
podá nejlepší výkon pro vaši organizaci. 

Náš 1d skenovací modul SE960 zaručuje nejlepší výkon 
ve své třídě pro čárové kódy 1d, včetně blízkého kontaktu 
až středního rozsahu i u nejširšího čárového kódu. Tři varianty 
našeho revolučního 2d snímače SE4500 zaručují skutečný 

výkon na úrovni laseru a všesměrové snímání čárových 
kódů 1d i 2d.

Snímač SE4500-SR nabízí nejlepší rozsah u střední a nízké 
hustoty čárových kódů 1d a 2d. 

Snímač SE4500-dL je optimalizován pro střední až 
vysokou hustotu čárových kódů včetně čárových kódů 
nacházejících se na řidičských průkazech a jiných 
identifikačních dokladech – je tedy ideální pro přechod 
hranic i pro zdravotnictví a elektronický průmysl. 

Naše možnost dPM, snímač SE4500-Hd, je navržena 
pro čárové kódy vysoké hustoty a pro téměř jakékoli 
značky dPM – včetně vyrážených bodů, laserového rytí, 
inkoustových značek, chemického leptání, inkoustového 
modelování, odlitků a tepelných sprejů – a umožňuje 
výrobcům automobilů a letadel snadné sledování každého 
dílu, a tak zvýšit bezpečnost a dodržovat vládní směrnice.

Pokud kromě čárových kódů potřebujete také pořídit fotografie, 
videa nebo dokumenty, není to žádný problém – přidejte 
náš 3,2 MP barevný fotoaparát s automatickým zaostřením 
a vysokým rozlišením.

VySOCE VÝKOnná PlATFORMA

Motorola MAX MPA 2.0
Naše nejnovější technologie založená na nejlepších 
standardech v oboru přináší řadu výhod 

 

Výkonný mikroprocesor navržený pro mobilitu 
Procesor Marvell® PXa320 při 806 MHz zaručuje nejlepší 
výkon ve své třídě a všudypřítomnou mobilitu uvnitř podniku, 
a to i pro nejnáročnější multimediální aplikace 

Paměť podporující jakoukoli aplikaci
256 MB paměti RaM/1 GB paměti Flash) a slot pro karty microSd 
přístupný pro uživatele s podporou až 32 MB zaručuje místo 
v paměti požadované k povolení rozsáhlého výkonu pro databázové 
a jiné aplikace, které mají nejvyšší nároky na zpracování

nejpokročilejší mobilní operační systém pro podnik 
Operační systém Microsoft’s Windows® Mobile® 6.5 zvyšuje 
interoperabilitu se stávající profesionální infrastrukturou, vylepšuje 
bezpečnostní funkce, poskytuje flexibilnější platformu pro vývoj 
a zlepšuje spolupráci pomocí zasílání mobilních zpráv

Chrání vaše investice do aplikací
Podpora pro aPI sady EdMK (Enterprise Mobility developer Kit) 
společnosti Motorola zachovává stávající investice do aplikací 
tím, že umožňuje snadné a rentabilní převedení aplikací z jiných 
mobilních terminálů společnosti Motorola

POKROčIlé BEzdRáTOVé PřIPOjEní

Funguje téměř v jakékoli síti lAn
Vysílač 802.11a/b/g tri-mode spojuje 2,4 GHz a 5 GHz sítě WLaN, 
a zaručuje tak rentabilní hlasové a datové připojení v kanceláři a bránách 
hot-spot; podpora standardu 802.11a (5 GHz pásma) umožňuje 
segmentaci hlasového přenosu a zajišťuje tak hlasovou kvalitu

nejpokročilejší funkce Bluetooth
Technologie Bluetooth® v2.1 s EdR zaručuje bezdrátové připojení 
k více typům zařízení, včetně modemů, tiskáren a telefonů, zjednodušuje 
párování, zvyšuje zabezpečení, snižuje spotřebu energie a podporuje 
standardy Microsoft nebo Stonestreet Stack

zABEzPEčEní nA úROVnI Vlády TéMěř 
V jAKéKOlI SíTI WlAn

díky zařízení Motorola MAX Secure zaručíte, 
že k vašim zařízením, datům a síti budou mít 
přístup jen pověření uživatelé

Vneste zabezpečení na úrovni kabelových systémů do své bezdrátové 
komunikace, aniž by došlo k obvyklému poklesu výkonu, a to s řadu funkcí 
zabezpečení, včetně certifikace Native FIPS 140-2 úrovně 1, podpory pro 
nejnovější šifrovací a ověřovací protokoly, kompatibility se sadou Mobile 
Security Suite společnosti Motorola pro ochranu na úrovni zařízení 
(firewall na úrovni zařízení, ochrana před vniknutím, povinné ověřování, 
šifrování dat a sledování integrity chrání jak data uložená v zařízeních 
MC55a0, tak data, která jsou na ně nebo z nich přenášena) a kompatibilitu 
se sítěmi MVPN (Mobile Virtual Private Network) společnosti Motorola 

FUnKCE
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CHRAňTE SVá dATA POMOCí 
zABEzPEčEní nA úROVnI Vlády
Bezdrátová řešení okamžitě vyvolávají obavy v obchodních 
a vládních agenturách z nedostatečného zabezpečení dat. 
Zařízení MC55a0 kromě standardní podpory nejnovějších 
protokolů pro bezdrátové ověřování a šifrování a testovaných 
a certifikovaných sítí VPN (Virtual Private Network) 
společnosti Motorola přidává certifikaci Native FIPS 140-2 
úrovně 1, jež poskytuje zabezpečení na vládní úrovni 
podnikům i státním agenturám. Na rozdíl od jiných 
mobilních terminálů naše bezpečnostní funkce chrání 
vaše data a produktivitu, aniž by ovlivňovaly výkon.

InTElIgEnCE, KTERá ROzPOzná  
A REAgUjE nA OKOlí
Získejte skutečnou hodnotu díky profesionální implementaci 
akcelerátoru. Začínáme s typickou schopností automaticky 
přepínat displej mezi režimem displeje na výšku a na šířku  
podle orientace zařízení a dále s ní pracujeme. Přímo v zařízení 
získáte funkci úspory energii, jež zaručuje plný směnný 
provoz na jedno nabití baterie. Zařízení můžete několika 
klepnutími nakonfigurovat tak, aby se přepnulo do režimu  

spánku, pokud není v zadaném časovém intervalu zjištěn 
pohyb nebo pokud je displej otočen směrem dolů. Zařízení 
MC55a0 navíc automaticky zjistí a zaznamená pády, 
a zvyšuje tak odpovědnost pracovníků za stav zařízení. 
Jeho otevřená architektura pak podnikům umožňuje integrovat 
data akcelerometru do přizpůsobených aplikací, a zvýšit 
tak bezpečnost techniků pracujících v odlehlých částech 
vašeho zařízení – a zabránit krádeži zařízení.

BEzKOnKUREnční HlASOVé  
FUnKCE A KVAlITA
Na rozdíl od řady mobilních terminálů je zařízení MC55a0 
navrženo tak, aby umožňovalo přenos hlasu i dat v síti WLaN. 
Výsledkem je vynikající využití, vysoce efektivní hlasová 
komunikace a celá řada hlasových funkcí. Začněte možností 
změnit zařízení MC55a0 v mobilní verzi vašich pevných 
telefonů. Pak přidejte připojení typu push-to-talk k jakémkoli 
dalšímu mobilnímu zařízení společnosti Motorola, včetně 
dalších mobilních terminálů, smartphonů TEaM či dokonce 
dvousměrným vysílačkám e zcela jiných sítích.* Tato výkonná 
kombinace umožňuje pracovníkům uskutečňovat vzájemné 
hovory v citlivých prostředích, například ve zdravotnictví, 

nEjOdOlnější dESIgn

zařízení Motorola MAX Rugged pro nejodolnější 
design v oboru – a pro spolehlivost

Test (vlivu) pádem
Opakované pády z výše 6 stop/1,8 m podle MIL-STd 810G 

Test (odolnosti) v odstředivce
Spolehlivý provoz po 1 000 otřesech ve výšce 1,6 stopy/0,5 m  
(2 000 pádech) v rotačním bubnu společnosti Motorola

Těsnění IP64
Kompletní ochrana před prachem a rozlitým tekutinami

Patentovaný kryt Monocoque ‚unibody‘
Mimořádně zvyšuje strukturální stabilitu a schopnost zvládnout  
potíže způsobené pádem nebo nárazem

Patentovaný konektor průmyslové třídy
Zvyšuje spolehlivost a odolnost přístupového bodu rozhraní

zlepšená absorpce otřesů pro vnitřní součástky
Pevný, a přece lehký hořčíkový rám uzavírá hlavní desku s obvody 
a veškerou elektroniku

Odolná konstrukce displeje
Prostor mezi displejem a dotykovou obrazovkou brání poškození 
displeje

zAUTOMATIzUjTE POřIzOVání  
TéMěř jAKéHOKOlI TyPU dAT 

zařízení Motorola MAX Data Capture pro pokročilé, 
vysoce výkonné pořizování dat ve více režimech

Vyberte jednu ze čtyř možností snímání čárových kódů, jež přečtou  
i poškozené a nekvalitní čárové kódy:

1d skenery
SE960: Vysoce výkonné snímání 1d – adaptivní snímání maximalizuje 
rozsah a umožňuje snímání kódů, které jsou poškozené nebo pod obalem.

2d snímače
2d snímač SE4500 nejnovější generace společnosti Motorola nabízí  
bezkonkurenční výkon na úrovni laseru u čárových kódů 1d a 2d a všesměrové,  
snadné snímání rychlosti blesku – není nutné upravovat polohu 
čárového kódu ani tvaru zaměření. Zvolte jednu ze tří možností:

SE4500-SR: Optimalizován pro standardní snímání čárových kódů 
1d/2d nízké/střední hustoty

SE4500-dl: Optimalizován pro čárové kódy 1d/2d střední až vysoké 
hustoty a také čárové kódy PdF na řidičských průkazech a jiných 
identifikačních kartách – ideální pro správu identit při u vstupů a přechodů 
hranic, náramky pacientů a jednotky dávek u zdravotnických aplikací  
typu point-of-care a kódů vysoké hustoty běžných v elektronickém průmyslu

SE4500-Hd: Optimalizován pro čárové kódy 1d/2d vysoké hustoty 
a značky dPM běžné ve výrobě

FUnKCE (pokračování)
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zatímco manažeři maloobchodu a jiných oblastí mohou 
stisknutím tlačítka snadno komunikovat s celou pracovní 
skupinou a eliminovat tak rušivé systémy pagerů, jež ovlivňují 
zkušenost zákazníka. Režimy telefonu a reproduktoru 
pracovníkům umožňují vybrat si soukromí nebo pohodlí 
sady handsfree a vyhovět tak potřebám zaměstnání... 
a okamžiku. a protože hlasové a datové služby jsou 
poskytovány v síti WLaN, potíže s pokrytím uvnitř budovy, 
jež mohou ovlivnit kvalitu hlasu, jsou eliminovány.

VÝHOdA SPOlEčnOSTI MOTOROlA:  
POdPORA PARTnERů SVěTOVé úROVně
Pokud si vyberete společnost Motorola, náš oceněný 
partnerský kanál nabízí přístup k nejlepším službám ve 
své třídě, širokou škálu připravených a vlastních aplikací 
pro vaši oblast, a minimalizuje tak dobu a náklady na jejich 
zavedení. Bez ohledu na to, jakou pomoc váš podnik 
potřebuje, máme službu, které ji poskytuje. Zavádíte-li 
své první mobilní řešení, můžeme vám poskytnout pomoc 
ve všech stádiích – počínaje plánováním a hodnocením 
přes design, zavedení a trvalou správu a podporu. Přidáváte-li 
nové aplikace, pomůžeme vám určit, zda vaše současná 

bezdrátová síť LaN zvládne zvýšené zatížení i jakékoli 
další rozpory, které je nutno vyřešit pro hladké uvedení 
aplikací do provozu. Protože i ta nejodolnější zařízení vyžadují 
plán podpory, služba Service from the Start s komplexním 
pokrytím udrží vaše zařízení v provozu i ve špičce. Tato 
jedinečná kompletní služba zahrnuje běžné opotřebení 
i poškození vnitřních i vnějších součástí při náhodném 
rozbití, což značně snižuje nepředvídané výdaje za opravy.

Umožněte svým pracovníkům v budovách, aby za jeden 
den udělali více práce se zařízením řady MC55A0.

Fotoaparát s vysokým rozlišením
3,2 MP digitální barevný fotoaparát s automatickým 
zaostřením a s ovladatelným bleskem umožňuje pořizování 
fotografií, videozáznamů a dokumentů s čitelným drobným 
písmem a čárovými kódy (pro nesouvislé snímání)

šPIčKOVé SníMání POHyBU

zařízení Motorola MAX Sensor pro inteligentní snímání 
a reakci na pohyb
automaticky otočí obrazovku tak, aby odpovídala orientaci 

zařízení; v době, kdy není používáno, se automaticky přepíná do režimu 
spánku, aby šetřilo energii baterie; režim zobrazení na šířku zlepšuje 
zobrazení aplikace s intenzívním přenosem; umožňuje využití dat senzorů 
ve vlastních aplikacích

POKROčIlá ERgOnOMIE

Progresivní elegantní design pro snadné použití a pohodlí uživatelů
Zvlášť navrženo pro použití v jedné ruce – zadávání dat je snadné 
bez ohledu na velikost ruky a vyžaduje minimální pohyb

Křišťálově jasný text a grafika zařízení Motorola MAX Display
3,5palcovou mimořádně jasnou barevnou dotykovou obrazovku 
PenTile® VGa s vysokým rozlišením lze snadno prohlížet v téměř 
jakýchkoli světelných podmínkách – uvnitř i venku; doplnění bílého 
pixelu zvyšuje kontrast; energeticky úsporné zpracování zaručuje 
dvojnásobný jas, jenž vyžaduje poloviční energii typických displejů

řada klávesnic pro flexibilní globální zadávání dat
Číselná klávesnice a klávesnice QWERTY, aZERTY, QWERTZ 
a NaV PIM podporují celou řadu aplikací na celém světě

UdRžTE STáVAjíCí InVESTICE dO PříSlUšEnSTVí

zpětná kompatibilita s veškerým příslušenstvím MC55
Upgrade na nejnovější mobilní technologii při udržení stávajících 
investic do příslušenství

SnAdnO CEnTRAlIzOVAná SPRáVA

Snadná globální dálková správa vašich zařízení –  
i jejich příslušenství
Kompatibilita s platformou MPS (Mobility Services Platform) 
společnosti Motorola umožňuje komplexní a flexibilní centralizovanou 
správu široké řady mobilních výrobků a jejich připojených periferií 
kdekoli na světě z jediné konzoly

SlUžBy POdPORy End-TO-End

zvyšte provozuschopnost a snižte náklady na podporu 
díky kompletnímu plánu podpory
Volitelná služba Service from the Start s komplexním pokrytím 
se vztahuje na běžné opotřebení a stárnutí, jakož i na neúmyslné 
poškození interních a externích komponent, a to u samotného 
zařízení i vybraného příslušenství

FUnKCE (pokračování)

další informace získáte na webové stránce  
www.motorola.com/mc55a0 nebo v našem 
globálním adresáři kontaktů na webové stránce  
www.motorola.com/enterprisemobility/contactus

* Mobilní terminály vyžadují klienta TEaM; dvousměrné vysílačky vyžadují server RLS (Radio Link Server)
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FyzICKé VlASTnOSTI

Rozměry S dobíjecí 2 400 mah  
lithium-iontovou baterií:
5,78" d x 3,03" Š x 1,06" H
147 mm d x 77 mm Š x 27 mm H

Hmotnost 11,1 uncí/315 g  
(s dobíjecí 2 400 mah lithium-iontovou baterií)

displej PenTile®, 3,5", Color VGa,  
Super Bright 650+ NITS

dotykový panel Skleněný analogový rezistivní dotykový

Podsvícení displeje S podsvícením LEd

Standardní baterie dobíjející lithium-iontová, 3,7 V,  
2 400 mah inteligentní baterie

Baterie s vyšší 
kapacitou

dobíjející lithium-iontová, 3,7 V,  
3 600 mah inteligentní baterie

Záložní baterie Baterie Ni-MH (dobíjecí) 18 mah 2,4 V 
(nepřístupná pro uživatele)

Rozšiřující slot Slot microSd (maximálně 32 GB)

Kom. rozhraní USB 1.1, host a klient

Upozornění Slyšitelný tón a vícebarevné diody LEd, vibrace

Možnosti klávesnice Číselná, QWERTY, aZERTY, QWERTZ a NaV PIM

Zvuk Reproduktor, mikrofon, přijímač (pro použití 
v režimu telefonu) a audio sada Bluetooth

VÝKOnOVé VlASTnOSTI

Procesor Procesor Marvell™ PXa 320 při 806 MHz

Operační systém Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Classic

Paměť 256 MB paměti RaM/1 GB paměti Flash

UžIVATElSKé PROSTřEdí

Provozní teplota 14 °F až 122 °F/-10 °C až 50 °C

Skladovací teplota -40 °F až 158 °F/-40 °C až 70 °C

Vlhkost 95 % nekondenzující

Specifikace odolnosti 
proti pádu

Opakované pády z výše 6 stop/1,8 m 
podle specifikací MIL-STd 810G

Specifikace odolnosti 
proti otřesům

1 000 otřesů ve výšce 1,6 stopy/0,5 m 
(ekv. 2 000 pádů) podle technických údajů 
odolnosti proti otřesům IEC

Těsnění IP64 podle specifikací IEC týkajících se těsnění

Hodiny Integrované hodiny v reálném čase

Elektrostatický náboj  
Výboj (ESd)

15 kV výstup vzduchu 
8 kV dotyk

VÝKOn BATERIE

Uživatelské profily Minimálně 8 hodin při 600 skenech a přenosech 
v síti WLaN za hodinu, se zapnutým displejem 
a baterií se standardní kapacitou

MOžnOSTI záznAMU dAT

Možnosti K dispozici je více konfigurací: 1d laserový 
snímač SE960; 2d snímač SE4500-SR; 2d 
snímač SE4500-Hd; 2d snímač SE4500-dL; 
možnost 3,2 MP barevného fotoaparátu

BAREVnÝ FOTOAPARáT

Rozlišení 3,2 megapixelu

Osvětlení Blesk ovladatelný uživatelem

Čočka automatické zaostření

1d lASEROVÝ SníMAč (SE960)

Optické rozlišení 0,005" minimální šířka prvku

Rotace ± 35° od vertikály

Úhel náklonu ± 65° od normálu

Tolerance vychýlení ± 40° od normálu

Odolnost vůči 
rozptýlenému světlu

Sluneční světlo: 10 000 stopových kandel 
(107 640 luxů)
Umělé světlo: 450 stopových kandel 
(4 844 luxů)

Rychlost snímání 104 (± 12) skenů/s (obousměrných)

Úhel snímání (typický)* Široký: (Výchozí) 47°; Střední: 35°; Úzký: 10°

MOdUl zOBRAzOVání 2d (SE4500, SE4500-dl, SE4500-Hd)

Rozlišení snímače 752 H x 480 V pixelů (stupně šedi)

Rotace 360°

Úhel náklonu ± 60° od normálu

Tolerance vychýlení ± 60° od normálu

Rozptýlené světlo absolutní tma do 9 000 stop/ 
2 750 metrů svíčky/96 900 luxů

Prvek zaměřování (VLd) 655 nm ± 10 nm

Prvek osvětlení 625 nm ± 5 nm

Zorné pole Horizontální: 40°; Vertikální: 25°

Rozsahy  
 Rozsah ostření SR Blízko daleko
 5 mil/8 km Code 39:  2,1"/53 mm 7,5"/191 mm 
 100 % UPC/EaN: 1,6"/41 mm 15,5"/394 mm 
 6,7 mil/10,8 km PdF417: 3,4"/86 mm 7,1"/180 mm
 
 Rozsah ostření dl Blízko daleko 
 5 mil/8 km Code 39:  1,4"/36 mm  7,3"/185 mm 
 100 % UPC/EaN:  1,6"/41 mm  12"/305 mm 
 5 mil/8 km PdF417:  2,8"/71 mm 4,5"/114 mm 
 
 Rozsah ostření Hd Blízko daleko
 3 mil/4,8 km Code 39:  1,6"/41 mm 3,8"/97 mm 
 4 mil/6,4 km PdF417:  1,8"/46 mm 3,5"/89 mm

HlASOVá A dATOVá KOMUnIKACE V BEzdRáTOVé SíTI lAn 

Vysílač Tri-mode IEEE® 802.11a/b/g

Zabezpečení WPa2, WEP (40 nebo 128 bit), TKIP, TLS, 
TTLS (MS-CHaP), TTLS (MS-CHaP v2), 
TTLS (CHaP), TTLS-Md5, TTLS-PaP, 
PEaP-TLS, PEaP (MS-CHaP v2), aES, LEaP, 
certifikát CCXv4; certifikát FIPS 140-2

anténa Interní (primární a pro výběrový příjem)

Podporované 
přenosové rychlosti

1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 a 54 Mb/s

Provozní kanály Kan 8 – 165 (5 040 – 5 825 MHz), Kan 1 – 13 
(2 412 – 2 472 MHz), Kan 14 (2 484 MHz) pouze 
v Japonsku, skutečné provozní frekvence závisí 
na předpisech a certifikačních autoritách

PřEHlEd SPECIFIKACí



TECH. SPECIFIKACE VÝROBKU 
Řada MC55a0

Číslo dílu SS-MC55a0. Vytištěno v USa 11/10. MOTOROLa, MOTO, MOTOROLa SOLUTIONS a logo Stylized M jsou ochranné 
nebo registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC a jsou používány na základě licence. 
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. ©2010 Motorola, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Hlasová komunikace Připraveno pro Voice-over-IP, s certifikací 
pro Wi-Fi™, přímá sekvenční bezdrátová síť 
LaN IEEE 802.11a/b/g, Wi-Fi Multimedia™ 
(WMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM)

BEzdRáTOVá dATOVá KOMUnIKACE PAn 

Bluetooth Třída II, verze 2.1, funkce EdR 
(Enhanced data Rate); integrovaná anténa

PERIFERní zAřízEní A PříSlUšEnSTVí* 

Komunikace a nabíječky 
baterie/kolébky

Nabíjecí kabel; nabíjecí kabel do automobilu; 
kabel USB pro nabíjení/synchronizaci; 
nabíječka se 4 sloty; kolébka pro Ethernet 
se 4 sloty; kolébka pro nabíjení se 4 sloty; 
kolébka pro nabíjení s jedním slotem USB; 
držák do automobilu s nabíjecím kabelem; 
kolébka do vozidla s možností nabíjení

Specifické vertikální 
příslušenství

Zásuvné čtecí zařízení magnetických 
proužků (MSR); zásuvná rukojeť spouště

Textilní zboží Pevná a měkká pouzdra,  
sluchátka Bluetooth

*  Úplný seznam dostupných periferních zařízení a příslušenství naleznete 
na webové stránce www.motorola.com/mc55a0

náVOd K čIšTění

Schválené čisticí aktivní prostředky:
100 % aktivních přísad v jakémkoli čisticím prostředku musí bsahovat 
jednu z těchto látek nebo jejich kombinaci: izopropyl alkohol; bělidlo/chlornan 
sodný; peroxid vodíku; jemné mýdlo

škodlivé přísady: 
Škodlivé přísady: O následujících chemických látkách je známo, že poškozují 
plastové díly zařízení řady MC55a0 a neměly by s ním přijít do kontaktu: 
roztoky čpavku, sloučeniny aminů nebo čpavku; aceton; ketony; étery; 
aromatické a chlorované uhlovodíky; vodné nebo alkoholové alkalické 
roztoky; ethanolamin; toluen; trichloretylen; benzen; kyselina karbolová; 
TB-lysoform

návod k čištění: 
Tekutinu neaplikujte přímo na zařízení řady MC55a0. Navlhčete jemný 
hadřík nebo použijte předem navlhčené utěrky. Zařízení nebalte do hadříku 
ani utěrky, ale jednotku jemně utřete. dbejte, abyste tekutinu nerozlili kolem 
displeje nebo na jiných místech. Před použitím nechte jednotku vyschnout.

Poznámky o speciálním čištění:
Řada vinylových rukavic obsahuje ftalátová aditiva, která se pro lékařské 
použití nedoporučují a o kterých je známo, že mohou poškodit kryt 
zařízení řady MC55a0. S mobilními terminály byste neměli manipulovat 
ve vinylových rukavicích obsahujících ftaláty nebo pokud jste si předtím 
neumyli ruce, abyste odstranili zbytky ze sundaných rukavic. Pokud před 
použitím zařízení řady MC55a0 použijete produkty obsahující jakékoli 
výše zmíněné škodlivé látky, například dezinfekční prostředky na ruce, 
které obsahují ethanolamin, před manipulací se zařízením řady MC55a0 
musí být ruce zcela suché, aby se nepoškodily plastové díly.

PřEdPISy

Bezpečnost 
elektroinstalace

Certifikováno pro UL/cUL 60950-1,  
IEC/EN60950-1

Prostředí Kompatibilní s RoHS

Síť WLaN a  
Bluetooth (PaN)

USa: FCC část 15.247, 15.407 
Kanada: RSS-210, RSS 310
EU: EN 300 328, EN 300 440-2, EN 301 893
Japonsko: aRIB STd-T33, aRIB STd-T66, 
aRIB STd-T70 & T71
austrálie: aS/NZS 4268

Vystavení rádiovým 
frekvencím

USa: FCC část 2, FCC OET Bulletin 65 
Supplement C
Kanada: RSS-102
EU: EN 50392
austrálie: Radio communications  
Standard 2003

EMI/RFI Severní amerika: FCC část 15, Class B
Kanada: ICES 003 Class B
EU: EN55022 Class B, EN 301 489-1,  
EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 60601-1-2

Bezpečnost laseru IEC/Třída 2/Fda ll v souladu se směrnicí 
IEC60825-1/EN 60825-1

záRUKA

Záruka na zařízení řady MC55a0 se vztahuje na chyby při výrobě nebo 
závady materiálu a platí po dobu 12 měsíců od data dodávky pod podmínkou, 
že do výrobku nebylo zasahováno a byl provozován řádným způsobem za 
odpovídajících podmínek.

dOPORUčEné SlUžBy 

Služby zákazníkům: Managed device Service Support; služba Service 
from the Start s komplexním pokrytím

MAX  
Rugged

MAX  
Secure

MAX  
Sensor

MAX  
Data Capture

MAX  
MPA


