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Nové ET40/ET45 
Enterprise Tablety 

 

SPOLEHLIVÉ ODOLNÉ TABLETY PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ 
S INTEGROVANÝM SNÍMAČEM DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU 
Šikovné podnikové tablety ET40 a 
ET45 od Zebra Technologies nabízí 
vše potřebné k tomu, abyste po 
vybalení mohli začít hned se 
špičkovým výkonem. Dostupné jsou 
buď s kapacitním 8" nebo 10" 
multidotykovým displejem s Corning 
Gorilla Glass a operačním systémem 
Android. 

Tablety jsou vybaveny integrovaným 
1D/2D skenerem čárových kódů – od 
snímání na standardní vzdálenosti 
(SE4100 nebo SE4710) až po snímač 
s rozšířeným dosahem a technologií 
IntelliFocus pro snímání čárových 
kódů v celé místnosti (SE55). 

Oba Android tablety ET40/ET45 mají 
elegantní vzhled spotřebitelských 
tabletů a přesvědčí svým operačním 
systémem Android a inovativní 
technologií za skvělou cenu! Jsou 
menší a tenčí než tablety Zebra ET5x 
a vydrží poměrně hodně – jsou 
odolné proti prachu, vodě a pádu 
podle IP65 a MIL‑STD‑810H. 

Mezi další výbavu patří vyměnitelná 
baterie 6 100 mAh (8") nebo 7 600 
mAh (10"), funkce push-to-talk 
a výkonná bezdrátová komunikace. 
Pokud to nestačí, pak volitelně 
rozšiřte tablety o nástroje Zebra 
Mobility DNA nebo je převeďte na 
plnohodnotné sluchátko PBX pomocí 
Zebra Workforce Connect Voice.  

Navíc jsou vhodné jak pro 
zaměstnance do kanceláří, tak do 
terénu. 

Trhy a aplikace 

Maloobchod a pohostinství 

• Asistovaný prodej – kontrola 
cen/zásob 

• Řízení zásob 

• Point of sale 

• Řízení zásob 

• Personální management 

• Odbavení hostů 

• Obsluha restaurace/objednávky 

• Komunikace/spolupráce 
zaměstnanců 

Doprava a logistika 

• Směrování a expedice 

• Doklad o vyzvednutí a doručení 

• Fakturace 

Point of Sale (místo prodeje) 

• Řízení zásob ve vozidle 

• Komunikace/spolupráce 
zaměstnanců 

• Sledování balíku 

 

Pro zpracování cenové nabídky nebo pro více informací 
nás kontaktujte na obchod@ttrading.cz 
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HLAVNÍ VÝHODY ET40/ET45 
Pokud uvažujete o koupi spotřebitelských a odolných tabletů, hledáte tenké a 

lehké zařízení do ruky, které bez problému zvládne práci celý den, tak Zebra tuto 

novinku vytvořila přesně pro Vás. 

ZÁKLADNÍ  
SPECIFIKACE 

 Získejte silnou návratnost 
investic, která dává smysl 

 Pracujte rychleji a chytřeji se 
všemi správnými obchodními 
možnostmi 

 Získejte výhody s bezplatnými 
nástroji Mobility DNA 
Professional 

 Výběr ze 3 skenovacích modulů 

 Tenké, lehké, a přesto odolné 
provedení 

 Volitelná licence Mobility DNA 
Enterprise  

 Výkonné hlasové nástroje 

OPERAČNÍ SYSTÉM 
Android 11; upgradovatelný na 
Android 14 

PROCESOR 
Qualcomm SnapdragonTM 

SM6375, Octa-Core (8): 2.2 GHz 
(2) and 1.8 GHz (6) 

ROZMĚRY 
8palcové modely: 213.9 mm L x 
134.8 mm H x 11.4 mm D 

10palcové modely: 257.9 mm L x 
162.9 mm H x 11.4 mm D 

HMOTNOST 
8palcové modely: 485 g 
10palcové modely: 690 g 

PAMĚŤ 
Standardní: 4 GB LPDDR4X 
SDRAM/64 GB UFS Flash 

Premium: 8 GB RAM/128 GB 

ODOLNOST PÁDU 
Standardní: pád 1,2 m na beton 
dle MIL-STD 810H  

S volitelným ochranným 
rámečkem: pád 1,55 m na beton 
dle MIL-STD 810H 

ZACHYCOVÁNÍ DAT 
Sken: SE4100: 1D/2D snímací 
modul; SE4710 1D/2D snímací 
modul; SE55 1D/2D Advanced 
Range snímací modul 

Camera: 13 MP samo 
zaostřovací, uživatelsky 
ovladatelný LED blesk 

Přední camera: 5 MP 

TOP 5 DŮVODŮ PRO ZAKOUPENÍ ZEBRA ET40/ET45 
Spotřební styl + vytvořeno pro podnikání = žádné kompromisy 
Už se nemusíte otravovat s klasickými spotřebitelskými tablety, které jsou pro podnikové účely 
nedostatečné. Stejně jako spotřebitelský tablet je i ET40/ET45 elegantní, lehký a cenově vhodný 
pro Váš rozpočet. Tím ale jejich podobnosti končí – ET40/45 je navržen pro práci venku i vevnitř. 
Můžete jej upustit na zem, používat ho v teplotách pod nulou, postříkat ho hadicí – a stále bude 
fungovat. Volitelná náhradní „za chodu vyměnitelná“ baterie vydrží více směn bez nabíjení. 

Sběr dat světové třídy – hned po vybalení 
ET40/ET45 Vám dává na výběr z integrovaných snímacích modulů Zebra – od skenování se Standard 
range až po velký „sweet spot“ pro jednoduché namíření a zachycení nebo Advanced range pro 
zachycení předmětů jak v ruce, tak i v celé místnosti. Nemusíte kupovat samostatný přídavný 
modul, který může zvýšit hmotnost celého zařízení o více než 50 %, ani SW licence třetích stran. 
A díky špičkové technologii společnosti Zebra mohou pracovníci zachytit prakticky každý čárový kód 
v jakémkoli stavu – vybledlý, poškozený, pod námrazou a další. 

Mnohem více než jen tablet 
Když si koupíte ET40/ET45, investujete do kompletního řešení, které lze upravit na míru pomocí 
vhodného příslušenství a hlasových nástrojů vyvinutých a podporovaných společností Zebra. 
Inovativní platební řešení umožní pracovníkům přijímat platby kdekoli. Můžete vytvořit kompletní 
hybridní POS na vyžádání s centrem Point of Sale a prezentačním stojanem. Také můžete proměnit 
své tablety v obousměrnou vysílačku nebo sluchátko PBX pomocí řešení Zebra Workforce Connect. 

Životní cyklus a podpora, na kterou se můžete spolehnout 
Rychle se měnící spotřebitelské trendy znamenají, že spotřebitelská zařízení mají krátký životní 
cyklus. Když nastane čas rozšířit Vaši flotilu nebo některé tablety vyměnit, Váš spotřebitelský model 
již nemusí být dostupný k prodeji – to není případ ET40/ET45. Úplně stejné zařízení bude dostupné 
po dobu tří let, a protože volitelné servisní podpory OneCare Essential a Select společnosti Zebra 
jsou k dispozici celých šest let od prvního data prodeje, můžete se spolehnout na podporu, kterou 
potřebujete každý den, kdy jsou Vaše zařízení používána. 

Mobilita DNA – vestavěná výhoda vašeho tabletu 
Zebra Mobility DNA Professional poskytuje výkonné nástroje, které žádný jiný tablet nemůže 
nabídnout. Můžete například tablety nastavit během několika sekund, vkládat zachycené čárové 
kódy do svých aplikací, a to bez jakéhokoli programování. Kontrolujte, které služby a aplikace GMS 
jsou k dispozici. Zvyšte zabezpečení zařízení přidáním funkcí do systému Android. Navíc můžete 
odemknout další nástroje pro zvýšení produktivity pracovní síly pomocí volitelné Mobility DNA 
Enterprise. 
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