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Zsebméretű, robusztus kivitelű kézi számítógép 
magas szintű hang- és adatalkalmazásokkal
A Motorola MC55 a funkcionalitás és rugalmasság 
magasabb szintjét kínálja a zsebméretű mobileszközök 
terén. A legkisebb méretű és súlyú Motorola EDA 
készülékként, az MC55 egy mobiltelefon, egy 
vonalkód-leolvasó, egy fényképezőgép, egy walkie-
talkie és egy hordozható számítógép hatékonyságát 
ötvözi egy robusztus, ugyanakkor mégis elegáns 
kivitelű és ergonomikus készülékké — amely tervezése 
révén a mobil munkatársak, az üzleti alkalmazások, 
valamint a számítástechnika igényeit hivatott 
kielégíteni. Ez a kiváló rugalmassággal rendelkező 
készülékcsalád biztosítja a mobil munkatársak 
számára a feladatoptimalizációhoz, a termelékenység 
növeléséhez, valamint a reakcióidő és az ügyfélszolgálat 
színvonalának javításához szükséges hang- és 
adatszolgáltatásokat a cég épületén belül és kívül 
egyaránt. A tartozékok széles választéka lehetővé teszi 
az MC55 egyszerű testreszabását, hogy a készülék 
megfelelhessen a bármilyen üzleti alkalmazás által 
támasztott igényeknek. A tartósság, kezelhetőség, 

JELLEMZŐK

Elegáns kivitelű, mégis 
strapabíró, zsebméretű,  
kis súlyú
Egész évben, szinte bármilyen 
időjárási körülmények között 
használható, IP54-es védelemmel 
ellátott, betonfelüleletre 1,2 
méteres magasságig ütésálló.

Hatékony, mobilitást biztosító 
mikroprocesszor: XScale 
pXA270 @ 520 MHz 
Az asztalihoz hasonló 
teljesítmény alacsonyabb 
energiaszükséglet mellett

3,5"-os színes nagy felbontású 
QVGA-kijelző (320 x 240)
Bármilyen világítás mellett 
könnyen megtekintető

biztonság és bővíthetőség a Motorola MC55 készüléket 
alkalmassá teszi, hogy könnyedén megfeleljen a 
legnagyobb kihívást jelentő számítástechnikai előírásoknak 
és rendelkezéseknek.

Egy készülékcsalád különböző munkatársak 
számára…és különböző feladatok elvégzéséhez…
különböző környezetben 
A készülék számos konfigurációban kapható, hogy a 
leghatékonyabban feleljen meg a mobil munkatársak 
eltérő csoportjainak. A beltéren dolgozó munkatársak 
számára kialakított MC5590 vezeték nélküli LAN (WLAN) 
és Bluetooth csatlakoztathatósággal rendelkezik a 
modemek és nyomtatók csatlakoztatásához — kórházi, 
egészségügyi dolgozók, kiskereskedelmi üzletvezetők és 
mobil point-of-sale terminálok stb. számára ideális választás. 
Az MC5574 készülék a kültéren dolgozó, ezen belül a 
helyszíni szolgáltatásnyújtás, állami és közbiztonság 
területén tevékenykedő munkatársak igényeit szolgálja. 

Motorola MC55  
Vállalati digitális asszisztens (EDA)
A rugalmasság és funkcionalitás újabb szintje menedzserek 
és irodai munkát végzők számára
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A Microsoft legújabb 
operációs rendszere: 
Windows Mobile 6.1 
Még egyszerűbb 
együttműködés a meglevő 
vállalati infrastruktúrával; 
továbbfejlesztett biztonsági 
funkciók; még rugalmasabb 
fejlesztési platform; 
továbbfejlesztett Mobile 
Messaging együttműködés

2.5G WWAN: GSM/GpRS/
EdGE szélessávú kapcsolat 
a mobilhálózaton
Nagyteljesítményű vezeték 
nélküli szélessáv a világ 
legszélesebb hang- illetve 
adatmintaállományával a 
kültéren dolgozó munkatársak 
számára

802.11a/b/g WLAN-
csatlakozás rugalmas VoIp 
(VoWLAN) támogatással 
(csak MC5590 esetén; 
MC5574: 802.11b/g)
Költséghatékony hang- és 
adatcsatlakozás az irodában  
és a hot-spotokon

WpAN: Bluetooth® v2.0 
bővített adatátviteli 
sebesség (EdR)
Vezeték nélküli kapcsolat a 
modemekhez, nyomatókhoz, 
fejhallgatókhoz stb.; a v2.0 még 
nagyobb teljesítményt biztosít; 
nagyobb biztonság és további 
profilok a több eszköztípushoz 
való bővített csatlakozáshoz

SiRFstarIII GSC3ef/Lp GpS 
chipkészlet (kizárólag az 
MC5574 esetében)
Segéddel ellátott és 
önálló GPS-támogatás 
nagyobb helyszínfüggő 
alkalmazásokhoz; SUPL 
1.0 kompatibilitás; nagy 
teljesítmény, energiahatékony 
processzor, amely a GPS-
alkalmazások lefedettségi 
területét kiterjesztve képes  
a jelvétel kialakítására olyan  
helyeken is, ahol a jelek 
jellemzően gyengék; rövidebb 
az első rögzítésig eltelt idő 
(TTFF); rugalmasan önálló 
és assisted GPS (aGPS) 
üzemmódban is működik 
(szolgáltatótól függően) 
a gyorsabb és pontosabb 
helyzetmeghatározás 
érdekében, különösen a 
nagyobb kihívást jelentő 
területeken

Az MC5574 WWAN, WLAN és Bluetooth csatlakozással 
rendelkezik, amely megfelel a munkaidejük nagy részében 
kül- illetve beltéren dolgozó munkatársak elvárásainak. 
Továbbá, a minden egyes modellhez tartozó számos 
konfigurációs lehetőség lehetővé teszi, hogy a vállalatok 
a megfelelő funkciókészlettel rendelkező készüléket 
vásárolják meg a különböző munkatársak számára, ezzel 
csökkentve a tőkeráfordításokat és a mobil megoldások 
összköltségét.

Válassza ki a szükséges adatrögzítési opciókat
Automatizálja, javítsa és hibamentesítse az adatgyűjtési 
folyamatot vállalkozása különböző területein a 
továbbfejlesztett adatrögzítési opciók teljes választékának 
segítségével, a különböző funkciók a megfelelő 
munkatárshoz történő társításának rugalmassága révén. 
A vonalkód-leolvasást igénylő alkalmazások estében, 
válassza az 1D lézerszkennert az 1D vonalkódok, vagy a 2D 
imagert az 1D és 2D vonalkódok rögzítésére. Azoknak a 
munkatársaknak, akik igényt tartanak a képi dokumentálás, 
illetve a vonalkód-leolvasó funkciókra, egy 2 megapixeles, 
autófókusszal ellátott színes fényképezőgép társítható az 
1D lézerszkenner vagy a 2D imager mellé, amely lehetővé 
teszi a vonalkódok, aláírások, valamint fényképek készítését 
sérült beérkező szállítmány dokumentálására, illetve egyéb 
felhasználási területre.

Maximális hangminőség…és funkcionalitás
A hang- és adatátvitelre tervezett Motorola MC55 kitűnő 
hangélményt biztosít. A funkciók közé tartozik a hang, 
a gombnyomásra történő beszélgetésindítás (PTT), 
WWAN és WLAN-hálózaton keresztül, amely lehetővé 
teszi a személyes és a walkie-talkie jellegű azonnali 
kommunikációt is. Továbbá a Bluetooth handset, headset 
és kihangosító üzemmód kényelmet és rugalmasságot 
biztosít a munkatársak számára. 

Kiváló helyzetmeghatározás a kategórián belül a 
legjobb GpS-funkciónak köszönhetően
A kiemelkedő érzékenysége és nyomkövetési képessége 
miatt választott, integrált, nagyteljesítményű SiRFstarIII 
GSC3f/LP chipkészlet több valós idejű, hely alapú 
alkalmazás használatát teszi lehetővé a sofőrök irányításától 
a diszpécserek valós idejű flottahelyzetéig. A chipkészlet 
bővített lefedettséget biztosít a GPS-alkalmazásokhoz 
a legnagyobb kihívást jelentő helyeken (mint például 
városok és fákkal nagymértékben árnyékolt helyek) a 
gyors és pontos jelrögzítésnek köszönhetően. Az alacsony 
fogyasztású chipkészlet minimális energiaigény mellett 
rendkívüli pontosságot biztosít kímélve az akkumulátort 
helyszínfüggő szolgáltatásokat biztosítva a végfelhasználók 
számára.

Könnyen testreszabható, hogy megfeleljen a 
speciális alkalmazáskövetelményeknek
A tartozékok teljes választéka lehetővé teszi, hogy az MC55 
készüléket a mindenkori alkalmazáskövetelményekhez, 
illetve mobil munkatársai igényeihez igazítsa. A 
billentyűzetek széles választéka egyszerű használatot 
tesz lehetővé a különböző alkalmazási területeken — a 
numerikus billentyűzetek azon munkatársak igényeit 
szolgálják, akik az MC55 készüléket elsősorban intelligens 
telefonként egyszerű adatbevitelre használják, míg az 
alfanumerikus billentyűzetek széles választéka lehetővé 
teszi az összetettebb adatok bevitelét is. A mágnescsík 
leolvasók a helyszínen villámgyorsan elvégzik a hitel-,  
valamint a hűség kártyák feldolgozását — ideális 
kiskereskedelmi tevékenység, helyszíni szolgáltatásnyújtás, 
illetve értékesítés során. Azzal, hogy az MC55 megfelel az 
IEEE 1725 szabványnak, a megbízhatóság és a biztonság 
magasabb szintjét kínálja az MC55 készülékek terén. 

Vállalati szintű tartósság, kezelhetőség,  
biztonság és bővíthetőség
A Motorola MC55 kitűnően teljesít a vállalati szintű 
számítástechnikai követelmények terén. Az elegáns kivitelű 
készülék tartóssága minden szempontból kielégíti az 

Az MC55 tartozékcsalád: A tartozékok széles választéka lehetővé teszi, hogy a Motorola MC55 készüléket a mindenkori 
alkalmazáskövetelményekhez, illetve munkatársai igényeihez igazítsa — a négyfoglalatos és egyfoglalatos fészektől az akkumulátortöltőkig stb.



igényeket. A Motorola, iparágon belül vezetőnek számító 
ütési és leejtési tesztrendszere, valamint az IP54-védelem 
az elkerülhetetlen leejtések, ütések, illetve a különböző 
elemek károsító hatása ellenére is biztosítják a megbízható 
működést. A Motorola Mobility Software Suite-tel való 
kompatibilitás lehetővé teszi az MC55 eszközök teljes 
mértékű központi kezelését, biztosítva a készülékek 
távoli beállítását, nyomkövetését és hibakeresését: 
adatbiztonságot a készülékeken, valamint átvitel során 
stb. Ez utóbbi támogatása a vezeték nélküli biztonsági 
előírásoknak megfelelően maximális biztonságot tesz 
lehetővé a vezeték nélküli készülékek, valamint a 
vezeték nélküli és vezetékes hálózatok számára. 
Vállalkozása növekedésével, illetve az alkalmazások más 
üzleti területekre történő átcsoportosításakor könnyen 
új eszközökkel bővítheti rendszerét, hogy eleget tehessen  
a növekedő és változó üzleti igények.

Kiváló megtérülés (ROI)
A kiváló megtérülés (ROI) révén, az MC55 anyagi szempontból  
is indokolt választás. Egyetlen készülék öt üzleti készüléket 
helyettesít, lényegesen csökkentve ezáltal a tőkeigényt 
és a működtetési költségeket — egyszerűen kevesebb 
készüléket kell megvásárolni és fenntartani. A három-
ötéves élettartamúra tervezett MC55 egy átlagos, 
felhasználói szintű kézi számítógép élettartamának két-
háromszorosát biztosítja, miközben megőrzi a hardver, 
valamint a kapcsolódó alkalmazás-beruházások értékét. 
A különböző munkát végzők igényeinek kielégítése 
egyetlen készülék segítségével csökkenti az informatikai 
munkatársak terhelését — kevesebb készülék és 
operációs rendszer működését kell megérteni, kezelni 
és támogatni. Továbbá a WLAN (VoWLAN) hálózaton 
keresztüli hangtámogatás lehetővé teszi költséghatékony 
hangszolgáltatás biztosítását a vállalat telephelyén, illetve 
hotspotokon.

A platform, amelyre ma és holnap is számíthat 
A Motorola MC55 számos alkalmazás esetében biztosítja  
a kiváló teljesítményhez szükséges feldolgozóképességet  

és memória architektúrát — beleértve a hang-, az adat-  
és a GPS-alkalmazást. Üzleti alkalmazásainak mobilizálása, 
illetve azok integrálása meglévő hálózati infrastruktúrájába 
egyszerűvé válik a legújabb, ipari szabványoknak megfelelő 
mobil operációs rendszer, a Microsoft® Windows Mobile® 
6.1 révén. Mivel a Motorola hordozható számítógépek 
azonos technológiai platformmal rendelkeznek, más 
Motorola hordozató készülékek alkalmazásai könnyen 
portolhatók az MC55 készülékre, csökkentve ezáltal a 
telepítési időt és maximalizálva a megtérülést a meglévő 
alkalmazások esetében.

A Motorola átfogó előnyei
A Motorola MC55 választása esetén egy első osztályú 
hálózatnak, egy első osztályú felügyeleti rendszernek és 
első osztályú szerviz-szolgáltatásnak az előnyeit élvezheti. 
Díjnyertes partner-programunk azonnal használható és 
egyedi alkalmazások széles választékát nyújtja az MC55 
készülékhez, minimálisra csökkentve a telepítési időt és 
a kapcsolódó költségeket. A beruházás védelme és az 
optimális teljesítmény fenntartása érdekében a Motorola 
az átfogó garanciájú „Service from the Start” karbantartási 
szolgáltatást kínálja az MC55 készülékhez. Ez az egyedülálló 
szolgáltatás a telepítést követő támogatást biztosítja 
azáltal, hogy fedezi a normál használat mellett előforduló 
meghibásodások, valamint a nem szándékos rongálásból 
eredő belső és külső alkatrészek meghibásodásának 
javítását — jelentősen csökkentve az előre nem látható 
javítások költségeit. Ezenkívül, ez az ajánlat vonatkozik 
a ceruzára, a képernyővédőre és a kézpántra is, amik az 
MC55 hordozható számítógép tartozékai további fizetési 
kötelezettség nélkül teljesen átfogó jellegű szolgáltatást 
nyújtva.

A munkatársak mobilitásának az MC55 készülék 
segítségével történő biztosításával kapcsolatos további 
információkért látogasson el a www.motorola.com/MC55 
webhelyre, vagy tanulmányozza globális címjegyzékünket a  
www.motorola.com/enterprisemobility/contactus weboldalon
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Jó minőségű kihangosító, 
mikrofon és jelátalakító
Kiemelkedő hangminőség és 
teljesítmény

többféle hang üzemmód: 
mobil, fejhallgató és 
kihangosító
A megfelelő mód megfelelő 
időben való használatának 
rugalmassága

több üzemmódban 
történő adatrögzítés: 
1d/2d vonalkód-
olvasás, valamint 2 
megapixeles, autófókusszal 
ellátott, vakus, színes 
fényképezőgép dekódolási 
funkcióval
A jó minőségű képek, 
dokumentumok és aláírások, 
valamint 1D és 2D vonalkódok 
rögzítése révén javul a 
dolgozók tevékenységének 
automatizálása és a 
termelékenység, illetve 
csökken az adathibák száma

Mobility platform 
Architecture (MpA)
Lehetővé teszi más Motorola 
hordozható számítógépek 
alkalmazásainak könnyű és 
költséghatékony portolását

IEEE 1725 kompatibilitás a 
teljes MC55 rendszerhez — 
beleértve az összes modellt, 
összes akkumulátort és az 
összes energiafelvétellel 
kapcsolatos kiegészítőt 
(mint pl. fészkek és 
töltőkábelek) 
Mérsékli az 
akkumulátorrendszer 
hibáinak hatását nagyobb 
megbízhatóságot és jobb 
minőséget nyújtva a teljes 
MC55 rendszer számára

többféle billentyűzet: 
numerikus, QWERtY, 
QWERtZ, AZERtY és NAV 
pIM (kizárólag az MC5590 
esetében)
Rugalmasság a különféle 
felhasználói és alkalmazási 
igényeknek megfelelően

Felhasználó által 
hozzáférhető microSd 
kártyafoglalat
Kiegészítő memória és 
bővíthető funkciók

128 MB RAM/256 MB Flash
Biztosítja a szükséges memóriát 
az adatbázis-alkalmazások 
megfelelő működéséhezA kiegészítők átfogó választéka tokokat, kábelek széles választékát is tartalmazza, mint például gépkocsi töltőkábeleket, valamint a világ bármely 

részén használható hálózati vezetékeket. A tartozékok teljes listáját az MC55 tartozékútmutatóban találja a Motorola weboldalán.



MC5590 (WLAN/PAN) MC5574: (WWAN/WLAN/PAN)

Fizikai jellemzők

Méret: 14,7 cm H x 7,7 cm Szé x 2,6 cm Mé (antenna nélkül) 15,24 cm H x 7,7 cm Szé x 2,7 cm Mé (antennával)

Tömeg: 315 g (újratölthető 2400 mAh lítiumion akkumulátorral) 336 g (újratölthető 2400 mAh lítiumion akkumulátorral)

Kijelző: Színes, 3,5”-os QVGA (320 x 240) érintőképernyő Színes, 3,5”-os QVGA (320 x 240) érintőképernyő

Érintőképernyő: Üveg analóg rezisztív érintő Üveg analóg rezisztív érintő

Háttérvilágítás: LED-es háttérvilágítás LED-es háttérvilágítás

Normál akkumulátor: Újratölthető lítiumion 3,7 V, 2400 mAh intelligens akkumulátor Újratölthető lítiumion 3,7 V, 2400 mAh intelligens akkumulátor

Bővített akkumulátor: Újratölthető lítiumion 3,7 V, 3600 mAh intelligens akkumulátor Újratölthető lítiumion 3,7 V, 3600 mAh intelligens akkumulátor

Bővítőfoglalat: microSD-foglalat (maximum 8 GB BSP 28 készülékkel) microSD-foglalat (maximum 8 GB BSP 28 készülékkel)

Kommunikációs interfész: USB 1.1 Gazda és kliens USB 1.1 Gazda és kliens

Értesítés: Hangjelzés és különböző színű LED-ek Hangjelzés és különböző színű LED-ek

Billentyűzet opciók: Numerikus, QWERTY, AZERTY, QWERTZ és NAV PIM Numerikus, QWERTY, AZERTY és QWERTZ

Audio: Kihangosító, mikrofon és Bluetooth headset Kihangosító, mikrofon és Bluetooth headset

Teljesítményjellemzők:

CPU: XScale™ PXA 270 520 MHz processzor XScale™ PXA 270 520 MHz processzor

Operációs rendszer: Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Classic Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Professional

Memória: 128 MB SDRAM/256 MB Flash 128 MB SDRAM/256 MB Flash

Alkalmazási környezet

Működési hőmérséklet: -10 °C - 50 °C -10 °C - 50 °C

Tárolási hőmérséklet: -40 °C és 70 °C között -40 °C és 70 °C között

Páratartalom: 95% nem kicsapódó 95% nem kicsapódó

Leejtés-tűrés: 1,2 m betonfelületre, 2 ütés 6 oldalanként működési hőmérsékleti 
tartományon kívül

1,2 m betonfelületre, 2 ütés 6 oldalanként működési hőmérsékleti 
tartományon kívül

Esésteszt: 250 leejtés 5 m-ről (500 leejtésnek megfelelő) 250 leejtés 5 m-ről (500 leejtésnek megfelelő)

Védelem: IP54 IP54

Fényérzékenység: Izzó: 137 méterig kandela
Napfény: 2438 méterig kandela
Fluoreszkáló: 137 méterig kandela

Izzó: 137 méterig kandela
Napfény: 2438 méterig kandela
Fluoreszkáló: 137 méterig kandela

Elektrosztatikus kisülés (ESD): 12 kV 12 kV

Akkumulátor teljesítménye

Rendelkezésre állási idő: 100 óra 100 óra

Beszélgetési idő: 6 óra 6 óra

Felhasználói profilok: 8 óra 8 óra

Adatgyűjtési opciók:

Opciók: Négy konfiguráció közül lehet választani: 1D lézerszkenner; 2D imager; 
Fényképezőgép + 1D lézerszkenner; Fényképezőgép + 2D imager

Négy konfiguráció közül lehet választani: 1D lézerszkenner; 2D imager; 
Fényképezőgép + 1D lézerszkenner; Fényképezőgép + 2D imager

Színes fényképezőgép

Felbontás: 2 megapixel 2 megapixel

Megvilágítás: Felhasználó által szabályozható vaku Felhasználó által szabályozható vaku

Lencse: Autófókusz Autófókusz

Az MC55 műszaki adatai 

�

* Megjegyzés: Nem minden országban kapható az összes típus. Az Ön lakóhelyén kapható típusokkal kapcsolatos további információért 
keresse fel helyi Motorola márkakereskedőjét.
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1D lézerszkenner (SE950)

Jellemző tartomány 100%-os UPCA esetén: 60 cm 60 cm

Felbontás: 4 Mil minimális elemszélesség 4 Mil minimális elemszélesség 

Csavarás: ± 35° a függőlegestől ±35° a függőlegestől

Billentési szög: ± 65° a normálishoz képest ± 65° a normálishoz képest

Ferdeségi tolerancia: ± 50° a normálishoz képest ± 50° a normálishoz képest

Környezeti fénnyel szembeni immunitás: 3048 méterig kandela/107 640 lux 3048 méterig kandela/107 640 lux

Szkennelési sebesség: 104 (+/- 12) olvasás/mp (kétirányú) 104 (+/- 12) olvasás/mp (kétirányú)

Olvasási szög: 47° ± 3° alapértelmezés szerint; 35° ± 3° keskeny 47° ± 3° alapértelmezés szerint; 35° ± 3° keskeny

2D imager engine (SE 4400)

Optikai felbontás: 640 H x 480 V pixel (szürkeárnyalatos) 640 H x 480 V pixel (szürkeárnyalatos)

Csavarás: 360° 360°

Billentési szög: ± 60° a normálishoz képest ± 60° a normálishoz képest

Ferdeségi tolerancia: ± 50° a normálishoz képest ± 50° a normálishoz képest

Környezeti fény: Teljes sötétség 2743 méterig kandela/96 900 lux Teljes sötétség 2743 méterig kandela/96 900 lux

Jellemző tartomány 100%-os UPCA esetén: 40 cm 40 cm

Célzó egység (VLD): 650 nm ± 5 nm 650 nm ± 5 nm

Megvilágító egység (LED): 635 nm ± 20 nm 635 nm ± 20 nm

Látószög: Vízszintes: 32,2°; Függőleges: 24,5° Vízszintes: 32,2°; Függőleges: 24,5°

Adat- és hangkommunikáció vezeték nélküli WAN-hálózaton keresztül

Rádió: N/A GSM GPRS EDGE 2.5G.

Frekvenciasáv: N/A Négysávos (850, 900, 1800 és 1900 MHz):

Antenna: N/A Külső

Integrált GPS

GPS: N/A Beépített Assisted-GPS (A-GPS); SiRFstarIII, GSC3f/LP chipkészlet

Vezeték nélküli LAN-hálózaton keresztül történő hang- és adattovábbítás

Rádió: Tri-mode IEEE® 802.11a/b/g® 802.11a/b/g802.11a/b/g IEEE® 802.11b/g

Biztonság: WEP (40 vagy 128 bit), TKIP, AES, WPA (egyéni vagy vállalati), WPA2  
(egyéni vagy vállalati), 802.1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, 
PAP vagy MD5), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), LEAP, EAP-FAST  
(TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)

WEP (40 vagy 128 bit), TKIP, AES, WPA (egyéni vagy vállalati), WPA2  
(egyéni vagy vállalati), 802.1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, 
PAP vagy MD5), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), LEAP, EAP-FAST  
(TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)

Antenna: Belső Belső

Támogatott adatsebességek: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 és 54 Mbps 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 és 54 Mbps

Működési csatornák: 34-165. csatorna (5040 – 5825 MHz), 1-13. csatorna (2412-2472 MHz),  
14. csatorna (2484 MHz) csak Japánban; a tényleges működési csatornák/
frekvenciák a vonatkozó előírásoktól és a tanúsító szervezetektől függenek

1-13. csatorna (2412-2472 MHz), 14. csatorna (2484 MHz) csak Japánban; 
a tényleges működési csatornák/frekvenciák a vonatkozó előírásoktól és a 
tanúsító szervezetektől függenek

Hangtovábbítás: IP alapú távközlés, Wi-Fi™ tanúsítvánnyal, IEEE 802.11a/b/g közvetlen 
sorrendű vezeték nélküli LAN, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola 
hangminőség-ellenőrzés (VQM), Motorola TEAM Express 1.0 hangkliens 
(gombnyomásra történő beszélgetésindítás)

IP alapú távközlés, Wi-Fi™ tanúsítvánnyal, IEEE 802.11a/b/g közvetlen 
sorrendű vezeték nélküli LAN, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola 
hangminőség-ellenőrzés (VQM)

Adat- és hangtovábbítás vezeték nélküli PAN-hálózaton keresztül

Bluetooth: Class II, v 2.0 bővített adatátviteli sebesség (EDR); beépített antenna Class II, v 2.0 bővített adatátviteli sebesség (EDR); beépített antenna

�



MC5590 (WLAN/PAN) MC5574 (WWAN/WLAN/PAN)

Perifériális eszközök és tartozékok*

Kommunikációs és töltőkábelek: Töltőkábel, autós töltőkábel, USB töltő/sync kábel Töltőkábel, autós töltőkábel, USB töltő/sync kábel

Akkumulátortöltők/Bölcsők: 4 foglalatos akkumulátortöltő kisütő; 4 foglalatos Ethernet bölcső, 4 foglalatos 
bölcső csak töltéshez, egyfoglalatos USB-bölcső, autós tartó töltőkábellel, 
autós bölcső töltési funkcióval

4 foglalatos akkumulátortöltő kisütő; 4 foglalatos Ethernet bölcső, 4 foglalatos 
bölcső csak töltéshez, egyfoglalatos USB-bölcső, autós tartó töltőkábellel, 
autós bölcső töltési funkcióval

Függőleges tartozékok:** Rögzíthető mágnescsík leolvasó Rögzíthető mágnescsík leolvasó

Puha tartozékok: Merev és puha hordtáskák Merev és puha hordtáskák

Szabályozások

Elektromos biztonság: UL / cUL 60950-1, IEC / EN60950-1 tanúsítvány UL / cUL 60950-1, IEC / EN60950-1 tanúsítvány

Környezetvédelem: RoHS-szabályozásnak megfelelő RoHS-szabályozásnak megfelelő

WLAN és Bluetooth (PAN): Egyesült Államok: FCC 15.247, 15.407 részei FCC 15.247, 15.407 részei

Kanada: RSS-210, RSS 310 RSS-210, RSS 310

EU: EN 300 328, EN 300 440-2, EN 301 893 EN 300 328, EN 300 440-2, EN 301 893

Japán:  ARIB STD-T33, ARIB STD-T66, ARIB STD-T70 és T71

Ausztrália: AS/NZS 4268 AS/NZS 4268

Egyesült Államok: FCC 15.247 rész

Kanada: RSS-210, RSS 310 RSS-210, RSS 310

EU: EN 300 328, EN 300 440-2 EN 300 328, EN 300 440-2 

Ausztrália: AS/NZS 4268 AS/NZS 4268

Vezeték nélküli nagy kiterjedésű helyi hálózat: N/A Négysávos GSM/EDGE

Globális:  3GPP TS 51.010, GCF jóváhagyott modul,

Egyesült Államok: FCC 22., 24. részei

Kanada: RSS-132, RSS-133 RSS-132, RSS-133

EU: EN301 511

Ausztrália: AS/ACIF S024.1 és 3 AS/ACIF S024.1 és 3

Rádiófrekvenciás terhelés: Egyesült Államok:  FCC 2. rész, FCC OET-közlöny 65 melléklet C

Kanada: RSS-102 RSS-102

EU: EN 50392

Ausztrália:  Rádiós kommunikációra vonatkozó szabvány 2003

Egyesült Államok:  FCC 2. rész, FCC OET-közlöny 65 melléklet C

Kanada: RSS-102 RSS-102

EU: EN 50360

Ausztrália:  Rádiós kommunikációra vonatkozó szabvány 2003

EMI/RFI: Észak-Amerika: FCC 15. rész, B osztály

Kanada: ICES 003 B osztály ICES 003 B osztály

EU:  EN55022 B osztály, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-19,  
EN 60601-1-2

Ausztrália: AS/NZS CISPRA-22 AS/NZS CISPRA-22

Észak-Amerika: FCC 15. rész, B osztály

Kanada: ICES 003 B osztály ICES 003 B osztály

EU:  EN55022 B osztály, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17,  
EN 301 489-19, EN 60601-1-2

Ausztrália: AS/NZS CISPRA-22 AS/NZS CISPRA-22

Lézerbiztonság: IEC/Class 2/FDA ll az IEC60825-1/EN 60825-1 szabványnak megfelelően IEC/Class 2/FDA ll az IEC60825-1/EN 60825-1 szabványnak megfelelően

Garancia

Az MC55 készülék gyártásból vagy anyaghibából származó meghibásodására a szállítástól számított 12 hónapos garancia vonatkozik, feltéve, hogy a készüléket nem módosították, és normális és megfelelő körülmények 
között használták

Javasolt szolgáltatások

Ügyfélszolgálat: „Service from the Start” karbantartási szolgáltatás átfogó garanciával.

* A kiskereskedelmi forgalomban kapható perifériális eszközök és tartozékok, valamint a telepítésre kész vállalati alkalmazások teljes 
listája a www.motorola.com/mc55 weboldalon található

** Kapható Q3 2009
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MŰSZAKI JELLEMZŐK AdAtLAp

Motorola MC55 Vállalati digitális asszisztens (EDA)
A rugalmasság és funkcionalitás újabb szintje menedzserek és irodai munkát végzők számára


