
CT40 XP DO: İşlevsellik, performans veya 
sağlamlıktan ödün vermeden saatler boyu 
konforlu, üretken kullanıma yönelik 
tasarlanmış temel, bağlantılı, çok amaçlı bir iş 
aracıdır.

DEZENFEKTAN UYUMLU
GÖVDELER – YENİ!

Artık dezenfektan uyumlu gövdeleri bulunan 
belirli modeller mevcuttur. Bu modeller, 
ürününüze zarar vermeden çok çeşitli temizlik 
çözeltileri ile düzenli olarak temizlenebilir.

Mobility Edge kurumsal 
yönetim araçları, şirketlerin 
uygulamaları derhal test edip 
doğrulamasına, işletme 
genelinde dağıtımları 
hızlandırmasına, cihaz 
performansını optimize 
etmesine, bakımı 
basitleştirmesine ve ürün 
yaşam döngüsünü 
uzatmasına olanak sağlar.

Honeywell'in yenilikçi 
FlexRange tarama 
görüntüleyicisi, 13 
megapiksel, otomatik 
odaklı kamera ve 8 
megapiksel ön kamera ile 
birkaç santimetreden 10 
metreye (32,8 ft) kadar 
hızlı, doğru veri yakalama 
özelliği sunar.

İkinci bir BLE işareti 
sayesinde pil 
boşaldığında bile 
verimlilik kaybını 
önlemek için kayıp bir 
cihazı kolayca bulun. Pil 
değişikliği durumunda 
kesintisiz çalışma 
sağlamak üzere hızlı 
değiştirme özelliğini 
barındırır.

Ergonomi ve 
sağlamlık arasında 
denge sağlayın. 
Koruyucu kılıfı 
sayesinde daha fazla 
aşınmayı ve 
yıpranmayı önler. Sert 
kılıfı çıkarmadan 
kolayca şarj edilebilir.

Verimliliği en üst düzeye 
çıkarmak ve yatırımınızı 
korumak için gerek Honeywell 
bağlı uygulamaları gerekse 
MDM, Bas-Konuş ve VoIP 
yazılımı gibi üçüncü taraf 
uygulamaları ile kolay 
uyumluluk ve kesintisiz 
entegrasyon.

CT40 XP DO
Kurumsal Taşınabilir Bilgisayar

CT40 XP DO, mağaza çalışanları ve mobil 
çalışanlar için tek noktadan üretkenlik 
çözümüdür. Cihaz, envanter aramasından ve 
mağaza satışından son teslimat aşamasına 
kadar günlük iş akışlarını sorunsuz bir 
şekilde gerçekleştirir.

Honeywell'in Mobility Edge™ platformu üzerine inşa edilen CT40 XP DO'nin ortak 
yazılım ekosistemi, güvenliğini artırır, çoklu dağıtımı hızlandırır ve yaşam döngüsünü 
uzatır.

Honeywell'in en yeni FlexRange™ görüntüleyicisi sayesinde CT40 XP DO, birkaç 
santimetreden 10 metreye (32,8 fit) kadar bir mesafeden barkodları yakalar. Şıktır ve 
saatlerce verimli kullanım sağlar. 1920 x 1080 piksel ekrana sahip 8 mega piksel ön 
kamera ile satışa sunulan CT40 XP DO, grup eğitimine ve uzaktan denetime yönelik 
mükemmel bir çözümdür.

Eksik veya yanlış yerleştirilmiş Bilgi Teknolojileri varlıkları yalnızca operasyonel 
kesintilere neden olmaz, aynı zamanda güvenlik risklerine de yol açabilir. “Cihaz 
Bulucu” çözümüyle karşımıza çıkan CT40 XP DO, piller belirli bir süre sonra boşalmış 
olsa bile yanlış yerleştirildiğinde veya kaybolduğunda kolayca bulunabilir. Bu, 
yatırımınızı korumanıza ve operasyonel verimlilik sağlamanıza yardımcı olur.

Hızlı değiştirme özelliğine ve sağlamlığına bağlı olarak CT40 XP DO, çalışma dışı kalma 
süresini azaltır. Mağaza çalışanları, işletim sistemini kapatmadan pili değiştirebilir. 
CT40 XP DO, tekrarlanan 1,8 metrelik düşüşlere dayanabilen sağlam bir paket ve bir 
koruyucu kılıf ile birlikte, güvenilir ve güvenli performans sunarken yatırım getirisini de 
en üst düzeye çıkarır.

CT40 XP DO, fizibiliteye bağlı olarak Android 12 (S) ve 13 (T) desteği taahhüdüyle, 
Android™ 11 (R)'ye kolayca yükseltilebilen güçlü bir Qualcomm® işlemciye sahip kilitli, 
standartlaştırılmış bir bilgisayar platformu olan Mobility Edge Modül Üzeri Sistemi 
(SOM) içerir.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR



CT40 XP DO Teknik Özellikleri

Tüm uyumluluk onaylarının ve sertifikaların tam 
listesi için lütfen bkz
www.honeywellaidc.com/compliance. 

Tüm desteklenen barkod sembollerinin tam 
listesi için   
www.honeywellaidc.com/symbologies. adresini 
ziyaret edin.

Mobility Edge, Honeywell International Inc.'nin 
bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

FlexRange, Honeywell International Inc.'nin bir 
ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Android, Google LLC'nin bir ticari markası veya 
tescilli ticari markasıdır.

Qualcomm ve Snapdragon, Qualcomm 
Incorporated’ın ticari markaları veya tescilli ticari 
markalarıdır.

Corning ve Gorilla Glass, Corning, Inc. şirketinin 
ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc.'nin bir ticari markası 
veya tescilli ticari markasıdır.

Çalışma Saatleri: 12+ saat (kullanıma göre 
değişir)
Tarama Motoru: Honeywell FlexRange, 
N6703 İnce Görüntüleyici 1D/2D barkod 
sembolojileri, Android için Honeywell SDK'ları
Uygulama Yazılımı: Honeywell yardımcı 
uygulamaları ve demolar
Kamera: Otomatik odaklamalı 13 
megapiksel renkli kamera, 8 megapiksel ön 
kamera
Sensör: Ortam ışığı sensörü, yakınlık 
sensörü, ivmeölçer, jiroskop

GARANTİ
Bir yıl fabrika garantisi

KABLOSUZ  BAĞLANTI
WWAN: WWAN Telsis (ATT/VZW/SPRINT/
TMO/NA/EU)** 
LTE Advanced Support

Up to 400 Mbps'e kadar CAT13 LTE yer-
uydu bapğı75 Mbps'e kadar CAT5 LTE 
yer-uydu bağı
LTE (FDD): Bantlar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 
13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29

LTE (TDD): Bantlar 38, 39, 40, 41
UMTS/HSPA+ (3G): Bantlar 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 
GSM/GPRS/EDGE Dört-Bantlı 
(850/900/1800/1900 MHz)
1xRTT/EV-DO: Bantlar BC0, BC1, BC10 
(B26BW)
WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;  
Wi-Fi onaylı, 2*2 MIMO
İlave WLAN Özellikleri: 802.11 d/e/h/i/k/r/
u/w
WLAN Security: OPEN, WEP, WPA/WPA2 
(Kişisel ve Kurumsal)
Desteklenen EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, 
LEAP CCX Version 4 certified
Bluetooth®: V5.0 Bluetooth and second BLE 
supported
Bluetooth Profiles: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, 
OPP, SPP, GATT
NFC: Integrated Near Field Communication
VPN: IPSec V4/L2TP, PPTP
Bas Konuş (PTT): Supported
GPS Destekli Protokoller: GPS, GLONASS, 
Galileo ve BeiDou için Eşzamanlı GNSS Alıcı 
Desteği
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MEKANİK
Boyutlar: 162 mm x 77 mm x 18,2 mm (6,4 
inç x 3,0 inç x 0,7 inç)
Ağırlık: Pil paketi ile 289 g (10,1 oz) Ekran 
Boyutu: 12,7 cm (5,0 inç)
Çözünürlük: Yüksek Çözünürlük (1920 x 
1080) Arka ışık: LED
Dokunmatik Ekran: Çoklu dokunmatik 
kapasitif, Corning® Gorilla Glass® 5
Sabit Tuşlar: Ses düzeyi yukarı/aşağı tuşu, 
sol/sağ tarama, güç düğmesi, bas-konuş 
düğmesi
Yazılım Tuşu: Bir uygulamanın hızlı 
başlatma tuşuna yeniden programlanabilen 
ekran tarama düğmesi
Ses: 3,5 mm jak (yalnızca Wi-Fi sürümünde 
mevcuttur), PTT, VoIP uyumlu, hoparlör, HAC 
uyumlu
G/Ç Portları: Dayanıklı, özel G/Ç konektörü, 
USB Type C

ÇEVRE
Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila +50°C (-4°F ila 
+122°F)
Depolama Sıcaklığı: -30°C ila +70°C (-22°F 
ila +158°F)
Nem: %5 ila %95 (yoğuşmasız) 
Düşme: Birden fazla 1,2 m’den (4 ft) -10°C 
ile +50°C (+14°F ile +122°F) arasında betona 
düşürülmüştür. Lastik kılıflı MIL-STD 810G 
başına 1,8 m'den (6 ft) betona çok sayıda 
düşürme
Yuvarlanma: 0,5 m’de (1,6 ft) 1.000 kez 
ESD: ±8 kV doğrudan; ±15 kV hava Çevresel 
Sızdırmazlık: Nem ve partikül girişinde IP67 
ve IP65 standartlarını karşıladığı bağımsız 
kurumlarca onaylanmıştır

SİSTEM MİMARİSİ
İşlemci: 2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 
660 octa-core
Bellek: 4 GB DDR4x RAM, 32 GB Flash İşletim 
Sistemi: 9.1'den en az 11/R'ye kadar garantili 
her Android sürümü, fizibilitesi bekleyen 
Android 12 ve 13 için taahhütlü destek 
Varsayılan 
Dil: Dünya Genelinde İngilizce Depolama 
Genişletmesi: 512 GB'a kadar kullanıcı erişimli 
microSD kart (SDXC/SDHC/SDIO-uyumlu)
Pil: L ityum İyon, 3.85 V, 4020 mAh; entegre 
tanılama araçlarına sahip akıllı pil, süper 
kapasitör

Ayrıntılı bilgi için
www.honeywellaidc.com

Honeywell Safety and Productivity Solutions 
300 S Tryon St Suite 500 Charlotte, NC 28202

800-582-4263

www.honeywell.com

*Özellikler önceden haber verilmeden 
değiştirilebilir.
**Dolphin CT40-DO, belirtilen ağlarda 
sadece veri iletişimi için tasarlanmıştır. 
Dolphin CT40-DO, geleneksel sesli arama 
(telefon) özelliğini desteklemez.

http://country.honeywellaidc.com/Pages/product-certifications.aspx
http://www.honeywellaidc.com/symbologies



