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WS50 AndroidTM 

Wearable Computer 

 

 

BEZKONKURENČNÍ FUNKČNOST A FLEXIBILITA V NEJMENŠÍM 
PŘENOSNÉM MOBILNÍM POČÍTAČI S ANDROIDEM NA SVĚTĚ 

Každý pracovník, který nemá mobilní 
přístup k relevantním informacím, je 
nucen dělat více kroků a potřebuje 
více času na dokončení svého úkolu, 
což negativně ovlivňuje efektivitu 
práce. 

Nyní je se Zebra WS50 zapojení 
Vašich pracovníků snadné. Jedná se o 
nejmenší přenosný „all-in-one“ 
mobilní počítač třídy Enterprise na 
světě. Umožní Vám si vybrat 
uchycení, které je pro Vaši práci 
nejvhodnější – lze ho nosit jako 
prsten na dvou prstech, na hřbetu 
ruky nebo na zápěstí. 

Zařízení poskytuje bezkonkurenční 
funkčnost a flexibilitu. Je lehké, 
ergonomické, pohodlné a umožnuje 
práci hands-free. K jeho použití 
nepotřebujete žádné hostitelské 
zařízení – to ho činí první svého 
druhu. Nabízí výkonný sběr dat 
s jednoduchostí zařízení 
s OS Android. 

WS50 je odolný, váží jen pár desítek 
gramů. Zároveň je ale je vyroben 
tak, aby zvládl celodenní a 
každodenní podnikové použití – 
extrémní horko a chlad, nárazy a 
pády. 

HODÍ SE KAMKOLIV 
Design zařízení si najde domov 

všude – od výroby a skladů až po 

maloobchod a úklidové služby. 

Maloobchod 

• Cenotvorba 

• Operativní provoz 

• Správa úloh 

Skladování/Výroba 

• Třídění 

• Put away 

• Picking 

• Nakládání/vykládání 

• Správa úloh 

Doprava a logistika 

• Třídění 

• Nakládání/vykládání 

Pohostinství 

• Stravování – obslužné restaurace 

• Pokojová služba 

• Úklidové služby 

• Housekeeping 
 

Pro zpracování cenové nabídky nebo pro více informací 
nás kontaktujte na obchod@ttrading.cz 
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HLAVNÍ VÝHODY WS50 
Pokud chcete mít při práci volné ruce, oceníte elegantní design a vysoký výkon 

po celý den, pak je přenosný mobilní počítač Zebra WS50 tím pravým 

partnerem přímo pro Vás! 

ZÁKLADNÍ  
SPECIFIKACE 

 Řešení „vše v jednom“ snižuje 
kapitálové náklady a není třeba 
kupovat samostatný prstový 
snímač a mobilní počítač 

 Mobilní počítače s velkou 
obrazovkou mohou být pro 
aplikace založené na jednotlivých 
úkolech nepřehledné; WS50 má 
správnou velikost pro správu 
úloh, komunikaci a pracovní 
postupy náročné na skenování 

 Zachycuje čárové kódy prakticky 
v jakémkoli stavu, dokonce i 
špinavé nebo poškozené 

 Zachycuje čárové kódy v pohybu 

 Skenujte nepřetržitě pomocí 
volitelného senzoru přiblížení 

 Zachycuje velké čárové kódy 

 Zachycuje více čárových kódů 
jediným stisknutím spouště 

OPERAČNÍ SYSTÉM 
Android 11 AOSP 

PROCESOR 
Qualcomm SDW4100, čtyřjádrový, 
2,0 GHz 

ROZMĚRY 
Na zápěstí (zařízení): 62 mm L x 59 
mm W x 18 mm D 

Na zápěstí (s držákem): 74 mm L x 
64 mm W x 19 mm D 

Konvergované: 64 mm L x 62 mm 
W x 28 mm D 

HMOTNOST 
Na zápěstí (zařízení): 82 g 

Na zápěstí (s držákem): 107 g 

Konvergované: 127 g 

ODOLNOST PÁDU 
Na zápěstí: pád 1,2 m na beton dle 
MIL-STD 810G při provozní teplotě 

Konvergované: pád 1,8 m na 
dlaždice/beton dle MIL-STD 810G 
při provozní teplotě 

ZACHYCOVÁNÍ DAT 
Sken: SE4770: 1D/2D standard 
range všesměrový imager 

Camera: 13 MP s bleskem – verze 
na zápěstí 

TOP 5 DŮVODŮ PRO ZAKOUPENÍ ZEBRA WT50 
Zjednodušte své mobilní řešení 
Chtěli byste zavést přenosné zařízení, ale máte obavy z počtu zařízení a baterií? Zařízení WT50 
eliminuje potřebu pořizovat a spravovat samostatné mobilní terminály a nositelné skenery. To 
znamená, že je potřeba spravovat méně zařízení, baterií, nabíječek, příslušenství a servisních 
smluv – to snižuje celkové náklady na vlastnictví. Je to benefit i pro Vaše pracovníky, protože 
k plnění svých každodenních úkolů potřebují pouze jedno malé zařízení. 

Cenově efektivní způsob zapojení Vaší odpojené pracovní síly 
Nezapojení pracovníci narušují provozní efektivitu, což v dnešní ekonomické době ztěžuje 
konkurenceschopnost. S WS50 můžete každému pracovníkovi umožnit připojení v reálném čase 
k informacím, nástrojům a týmu, které jsou potřebné k dokončení práce. Výsledek? Každý 
pracovník bude vždy znát svůj další úkol. Nadřízení mohou okamžitě zadat naléhavé úkoly a 
sledovat stav v reálném čase. Pracovníci mohou zachytit čárové kódy pro ověření ve zlomku 
sekundy, spolupracovat prostřednictvím hlasu PPT a mnoho dalšího. 

Android splňuje vaše potřeby dnes i zítra 
Zatímco ostatní řešení jsou založena na vlastní platformě, WS50 podporuje Android 11. To Vám 
během práce poskytuje výhody známého a trvalého operačního systému. Platforma 
průmyslového standardu usnadňuje a zlevňuje vývoje aplikací, které Vaše pracovní postupy 
vyžadují. WS50 podporuje nové funkce a technologie pro budoucí zlepšování zabezpečení. 

Vytvořeno pro váš způsob práce 
Díky třem různým způsobům nošení může být všestranný WS50 nakonfigurován prakticky pro 
jakéhokoli pracovníka do jakéhokoli odvětví. Konvergované modely na 2 prsty a na hřbet ruky 
jsou ideální pro intenzivní skenovaní, kde je zapotřebí odolnost, například při nakládání kamionů, 
třídění krabic či odkládání zboží. Model na zápěstí je ideální pro pracovníky, kteří potřebují 
mobilní zařízení pro správu úkolů, komunikaci, snímaní 2D kódů a příležitostné skenování 
čárových kódů. 

Snadné nasazení, použití i údržba 
WS50 je navržen pro snadné použití od prvního dne. Obsažené Mobility DNA™ StageNow 
umožňuje jednoduchý staging pomocí jednoduchého naskenování čárového kódu nebo klepnutí 
na štítek NFC. Kompatibilita s předními EMM Vám umožňuje spravovat všechna Vaše mobilní 
zařízení pomoci jediné obrazovky. Barevně označené nabíjecí příslušenství pomáhá udržovat 
zařízení a baterie v zázemí nabité a zorganizované. Vaši pracovníci si zamilují jasný AMOLED 
display a zjednodušené rozhraní dokonale přizpůsobené jejich pracovním postupům. 
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