
WT6000 Giyilebilir Bilgisayar
YENI NESIL ENDÜSTRIYEL GIYILEBILIR BILGISAYAR, ELLER SERBEST MOBIL 
ÖZELLIĞE BENZERSIZ BIR KONFOR KATIYOR

Giyilebilir bilgisayarlar, personele verimliliği bir üst düzeye taşımaları için gereken eller serbest mobil özelliği veriyor. Fakat personeliniz 
günümüzün giyilebilir bilgisayarlarını şimdiye dek rahatsız buluyordu. Yeni Android giyilebilir bilgisayar WT6000, kurumsal sınıf 
giyilebilirlik özelliğine yeni bir standart getiriyor. Piyasadaki diğer giyilebilir bilgisayarlardan daha akıllı ve daha hafif. Olağanüstü yeni 
montaj sistemiyle WT6000, her personele ve her kol boyuna rahatça uyar. Büyük dokunmatik ekran, kullanımı kolay grafik Android 
uygulamaları görüntülemek için daha fazla ekran alanı sunar. Entegre NFC, personelin her vardiyanın başında Zebra'nın Bluetooth 
yüzük barkod okuyucusu, Bluetooth kulaklığı ve Bluetooth yazıcılarıyla anında ve tek dokunuşla eşleştirme yapmalarına olanak verirken, 
tamamen eller serbest konuşma odaklı bir çözüm kullanmayı kolaylaştırır. Ayrıca, endüstriyel dayanıklı tasarımı en zorlu ortamlarda 
maksimum hizmet süresi sunar. Sonuç mu? Maksimum konfor. Maksimum dayanıklılık. Maksimum personel verimliliği. WT6000 — 
endüstriyel giyilebilir bilgisayarları giyilebilir kılar.

Kompakt Boyut — %27 Daha Hafif ve %36 Daha Az Hacim
Çığır açıcı ergonomik tasarımı, önceki nesil Zebra giyilebilir cihazlardan daha 
küçük olup, endüstriyel giyilebilir bilgisayarlara eşi görülmemiş bir konfor katar.

En Zorlu Ortamlar için Hazır ve Dayanıklı
WT6000 toza ve sıçramaya karşı korumalı olup, dondurucuda sıfırın altındaki 
sıcaklıkların yanı sıra 1,000 kez yuvarlanmaya karşı da dayanıklı olacak şekilde 
üretilmiştir. Ayrıca sektörün en iyisi çizmeye karşı dayanıklı yeni Corning® 
Gorilla® Glass 3 dokunmatik ekran da bütün mobil bilgisayarların en hassas 
parçası olan ekranı güçlendirir.

Çoklu Dokunmatik Özellikli Kapasitif Dokunmatik Ekrana Sahip 
Büyük Ekran 
Personel, verimliliği maksimize etmek için ihtiyacı olan her şeye sahip olur: 
gerekli bilgileri görüntülemek için daha fazla alan; girdileri eldivenle girmek 
kolaydır; ıslak halde bile çalışır ve çimdik zoom, kart geçirme ve günümüzün 
Android cihazlarındaki diğer bilinen tüm davranışları sunar.

Daha Yüksek Değer için Mobil DNA Içeriği
Sektör lideri Mobil DNA araçlarımızla donatılmış WT6000, kutudan çıktığı gibi, 
en kullanıcı dostu, güvenli ve yönetimi kolay kurumsal sınıf Android giyilebilir 
mobil bilgisayardır. 

“Yeşil Ekranları” Tam Dokunmatik Ekranlara Dönüştürün
Zebra All-touch TE, önceden yüklenmiş ve önceden lisanslanmış olup, kutudan 
çıktığı gibi, Terminal Emulation uygulamalarınızın ön ucuna otomatik olarak 
kullanımı kolay bir dokunmatik arayüz vermenize olanak sağlar.

Programlanabilir Tuşlar En Karmaşık Operasyonlarınızı Dahi 
Kolaylaştırır
Şimdi artık, karmaşık çok adımlı süreçleri tamamlamak için tek bir 
programlanabilir tuşa basmak yeterlidir. Gelişmiş haptik teknolojimiz 
sayesinde, personeliniz klavyeyi hatırlamaz bile — titreşimin ne zaman, kaç 
kere ve ne kadar uzunlukta olacağını siz kontrol edersiniz; bu da işletmede 
dokunmatik ekran girişinde kolaylığı bir üst düzeye taşır.

Zebra'nın Tam Giyilebilir Çözümleriyle Personel Verimliliğini  
%15 Artırın
Zebra, personelin her gün daha fazla siparişi, daha hatasız bir şekilde almasına 
olanak veren güçlü bir eller serbest toplama çözümü oluşturmak için ihtiyacınız 
olan her şeye sahiptir. Tam Giyilebilir bir Çözüm oluşturmakla işe başlayın; 
bunun için RS6000 Bluetooth yüzük barkod okuyucumuzu ve HS3100 
Bluetooth kulaklığımızı, basit bir dokunuşla WT6000'la eşleştirmeniz yeterlidir. 
Daha sonra Zebra TekSpeech Pro 4'ün gücünden faydalanarak, hızlı ve kolay 
bir şekilde, Tam Giyilebilir Çözümün tüm veri yakalama özelliklerini konuşma 
özelliğiyle birleştiren yeni nesil çok modlu konuşma odaklı bir toplama 
uygulaması oluşturun. Şimdi artık, personeliniz sesli istekleri duyup bunlara 
yanıt verebilir; WT6000 ekranında bilgileri görüntüleyebilir; yüzük barkod 
okuyucuyla barkod ve fotoğraf yakalayabilir; etiket basabilir; üstelik bunları ve 
daha fazlasını tek bir iş akışında gerçekleştirebilir. Sonuç mu? Personel, tipik 
yalnızca ses özellikli çözümlerden %39 oranında daha az hatayla, verimliliği 
%15 oranında artırır.*

Üstün Konfor, Hijyen ve Güvenlik için Çığır Açıcı Yeni bir  
Montaj Sistemi
Standart velcro montaj aparatının yerine, tüm dünyada 25 milyonun 
üzerinde üründe bulunan sınıfının en iyisi bir kapatma sistemi koyduk. Mikro-
ayarlanabilirlik özelliği sayesinde, personeliniz birkaç saniye içinde kollarına 
göre özelleştirilmiş, mükemmel bir uyum elde eder — üstelik hepsini sadece 
bir düğmeyi çevirerek yapar. Baskı noktaları ortadan kaldırılmış olup, kol 
montaj aparatı kilitli olarak yerinde durur ama birkaç saniye içinde açılabilir. 
Nefes alabilir, kauçuklanmış ve havalandırılmış silikon kolluk, çıplak deri 
üzerinde dahi rahattır. Emici olmayan malzeme sayesinde de, her vardiyanın 
başında ve sonunda temizlemek için kolaydır.

Yenilikçi bir Hepsi Bir Arada Cradle Sistemi Çözümünüzü Tamamlar
Geleneksel olarak, giyilebilir çözümlerin arka oda yönetimi daima külfetli ve 
pahalı olmuş, giyilebilir bilgisayarlar ve yüzük barkod okuyucular için farklı 
cradle'lar ve güç kaynakları gerekmiştir. Zebra’nın rakipsiz ShareCradle sistemi, 
kolay cihaz yönetimini bir üst düzeye taşıyor. Şimdi artık WT6000 giyilebilir 
bilgisayar ve RS6000 yüzük barkod okuyucularınızı pilleri çıkarmadan, 
tek bir modüler cradle'da şarj edebilirsiniz. WT6000 ve RS6000 aynı pili 
paylaştığından, pil yönetimi de son derece kolaylaşır.

WT6000 — KURUMSAL SINIF GIYILEBILIR BILGISAYARLARI GERÇEKTEN GIYILEBILIR KILAR.
WT6000 Giyilebilir Bilgisayar ile kuruluşunuzda verimi ve verimliliği nasıl artırabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için 

lütfen www.zebra.com/wt6000 adresinde bizi ziyaret edin ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim 
rehberimize bakın

ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI
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KULLANICI ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı: -30°C ile +50°C arası

Depolama Sıcaklığı -40°C ile +70°C arası

Nem %5 ile %95 arası yoğuşmasız

Termal Şok -40° C ile 70° C arası hızlı geçiş

Düşme Özelliği Çalışma sıcaklık aralığında 
1.2 metreden defalarca beton zemine düşme

Yuvarlanma Özelliği 1,000 kez 0.5 m yuvarlanma 

Muhafaza IEC 60529: IP65

Titreşim Sinüs 5-2000 Hz, 4g tepe, eksen başına 1 saat; 
Rasgele 20-2000 Hz, 6g RMS veya 0.04g2/Hz,  
eksen başına 1 saat

Elektrostatik
Deşarj (ESD)

+/-20kV havadan deşarj, +/-10kV temas deşarjı  
+/-10kVdc dolaylı deşarj.

SES

Ses Entegre hoparlör; entegre mikrofon; mono kablolu 
kulaklık ile bir mikrofon ve bas-konuş düğmesi; 
Bluetooth kablosuz kulaklık desteği

Bas-Konuş PTT (istemci dahil); kablolu kulaklık desteği;  
PTT kulaklık ve hoparlör modunu destekler

Konuşma Odaklı
Toplama

TekSpeech Pro 4 Onaylı; 3. şahıs VDP istemcileriyle 
uyumlu

KURUMSAL YAZILIM

Uygulamalar PTT Express İstemci; All-touch Terminal Emulation 
(TE)

Kullanıma 
Hazırlama/MDM

SOTI MobiScan; Airwatch; StageNow

Araçlar AppGallery; Enterprise Browser; Enterprise 
Diagnostic (B2M)

Geliştirme EMDK (Kurumsal Mobil Geliştiriciler Kiti), Zebra Destek 
Merkezi Web sitesinden edinilebilir

Veri Yakalama DataWedge

Yardımcı Yazılımlar Tanılama — RxLogger; Enterprise Home Screen

MOBIL DNA ÇÖZÜMLERI

Mobil DNA çözümleri, çeşitli işlevler eklemenin yanı sıra mobil cihazlarımızın 
konuşlandırılmasını ve yönetimini basitleştirmek suretiyle, mobil 
bilgisayarlarımızdan daha fazla değer elde etmenize yardımcı olur. Zebra'ya özel 
bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için:www.zebra.com/mobilitydna

GARANTI

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak WT6000, sevkiyat 
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 
garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen http://www.zebra.com/
warranty web sayfasını ziyaret edin

TAVSIYE EDILEN HIZMETLER

Zebra OneCare 

FIZIKSEL VE ÇEVRESEL ÖZELLIKLER

Boyutlar 121 mm U x 89 mm G x 20 mm D ve 34 mm (D) pille 
birlikte

Ağırlık 245 g, pil ile

Ekran WVGA (800 x 480 piksel); 3.2 in. diyagonal; transflektif 
LCD Ekran Teknolojisi; 16.7 Milyon (24-bit) renk desteği; 
400+ NIT

Dokunmatik panel Corning Gorilla Glass 3; çoklu dokunmatik yansıtmalı 
kapasitif; elle (çıplak veya eldivenli) giriş; iletken özel kalem 
desteklenir

Tuş takımı 
seçenekleri

Ekran tuş takımı; üç adet programlanabilir işlev tuşu

Arka ışık Yapılandırılabilir LED arka ışık kontrolü

Güç  3350 mAh kapasiteli; PowerPrecision+;  
Li-İyon Pil Paketi; Yedek güç —   
SuperCap teknolojisi

Bildirim Titreşim; sesli uyarı; çok renkli LED

Eşleştirme NFC Etiketi: Bir Dokunuşla Eşleştirme; eşleştirme sürecini 
kolaylaştırmak için kullanılır 
Bluetooth: Okutarak Eşleştirme; ekranda bir barkod 
görüntülemek suretiyle, bir çevre birimi de ekrandaki 
barkodu okutmak suretiyle bağlanabilir

PERFORMANS ÖZELLIKLERI

İşlemci Dört Çekirdekli 1 GHz işlemci

İşletim Sistemi              Android Lollipop 5.1, Mobil 
             Eklentiler (Mx) ile

Bellek 4GB Flaş (SLC), 1 GB RAM

Veri Yakalama 
Seçenekleri

* SE965 1 boyutlu standart menzilli okuma motoruyla 
desteklenen çevre modülü RS4000

* SE4750-SR veya MR; standart veya orta menzilli 
yeni nesil her yönde 1/2 boyutlu görüntüleme 
motoruyla desteklenen çevre modülü RS6000

* SE4500-SR veya DL; Standart veya Sürücü Belgesi 
her yönde 1/2 Boyutlu görüntüleme motoruyla 
desteklenen çevre modülü RS507

İletişim USB (Sunucu ve İstemci)

KABLOSUZ VERI ILETIŞIMI

Bluetooth Bluetooth 4.1 (Bluetooth Smart teknolojisi); Sınıf 1 ve 
Sınıf 2

NFC Çok protokollü NFC okuyucu

Kablosuz LAN Radyo IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Veri Hızları 5GHz: 802.11a/n — 135 Mbps'ye kadar; 802.11ac — 
433.3 ve 866.7 Mbps'ye kadar veri hızlarıyla tek akışlı 
ve çift akışlı çözüm 
2.4GHz: 802.11b/g/n — 72.2 Mbps (tek akışlı) 144.4 
Mbps'ye (çift akışlı) kadar

Çalışma Kanalları Kanal 36 - 165 (5180 - 5835 MHz); Kanal 1 - 13 
(2412 - 2472 MHz) (Gerçek çalışma kanalları/ frekansları 
yasal kurallara ve onay kurumuna bağlıdır)

Güvenlik ve 
Şifreleme

WEP, WPA - TKIP, WPA2- TKIP, WPA2-AES EAP-TTLS/PAP, 
EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/
EAP-GTC, TTLSMSCHAP, EAP-TLS, EAP-FAST (MSCHAPv2 
ve GTC), LEAP VPN işlevleri (L2TP, PPTP ve IPSec)

Multimedya Wi-Fi Multimedia™ (WMM)

Onaylar 802.11n, 802.11ac, CCXv4

Hızlı Dolaşım PMKID önbellekleme, Cisco CCKM, OKC, 802.11r

Aşağıdaki 
Uygulamalar  
Için Idealdir

Depolama

• Depo yönetimi

• Alım

• Toplama/saklama

• Açık depo yönetimi

Perakende

• Mağaza arkası depo 
yönetimi

• Fiyat kontrolleri/
değişiklikleri

• Alım

• Envanter yönetimi

• Mağaza içi iletişim

Imalat

• Envanter yönetimi

• Takviye

• Parça takibi

Taşıma ve Lojistik

• Depo yönetimi

* Çok Modlu Toplama Kolaylık Testi - E-Ticaret; Amerika Birleşik Devletleri 
Ergonomisi; 31 Temmuz, 2015

WT6000 Teknik Özellikleri

All-touch  
Terminal  
Emulation

AppGallery DataWedge

Enterprise 
BrowserEMDK

Enterprise  
Home Screen

TekSpeech ProStageNow

Workforce 
Connect  
PTT Express/ 
PTT Pro
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Kuzey Amerika ve Şirket Genel 
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


