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Nositelný terminál WT6300 
Špičkový průmyslový nositelný terminál pro maximální hands-free mobilitu 

S explozí elektronického obchodování se z vychystávání a třídění staly práce na plný úvazek, a to nejen ve skladu, ale i v maloobchodě, 

kde musí být online objednávky připraveny k vyzvednutí za pouhé dvě hodiny. Dejte svým pracovníkům zajišťujícím vychystávání a 

třídění zboží ve skladech výkonný hands-free terminál WT6300, se kterým své úkoly zvládnou snadno a rychle. V návaznosti na model 

WT6000 společnosti Zebra nabízí model WT6300 nové funkce, které posouvají produktivitu a přesnost objednávek na další úroveň. 

Nová možnost použití klávesnice přináší známé rozhraní pro ruční zadávání. Získejte bleskurychlý výkon aplikací s větším výpočetním 

výkonem, pamětí RAM a pamětí Flash. S operačním systémem Android 10 a otevřenou cestou k Androidu 11 získáte jistotu a vynikající 

kontrolu nad budoucností. Je odolný a připravený na ta nejnáročnější prostředí, včetně mrazáků. Vylepšená podpora WiFi poskytuje 

spolehlivé připojení bez výpadků. Uživatelé získají díky Bluetooth 5.0 maximální výkon a dosah periferních zařízení podporujících 

Bluetooth. Připojte Bluetooth čtečku Zebra na prst a displej HD4000 na hlavu a získejte kompletní řešení. Pomocí spárované čtečky 

Zebra na prst mohou uživatelé navíc pořizovat fotografie a zdokumentovat tak doklad o stavu za běhu. WT6300 - umožněte svým 

pracovníkům držet krok s explozí elektronického obchodování. 

 
 

 
 

Účelový průmyslový nositelný terminál 

Špičková ergonomie pro bezkonkurenční pohodlí bez použití 
rukou 

WT6300 je vyhrazené nositelné zařízení navržené pro maximální 
celodenní pohodlí. Je to jedno z nejlehčích zařízení ve své třídě. 
Model WT6300, který je zkonstruován pro nošení, má velmi nízké 
těžiště, minimalizuje svalové úsilí a únavu pracovníka - na rozdíl od 
ručního mobilního terminálu umístěného v držáku na zápěstí. A 
nejlepší systém uchycení ve své třídě poskytuje bezkonkurenční 
pohodlí a eliminuje tlakové body - mikro-nastavitelnost umožňuje 
dokonalé přizpůsobení prakticky jakémukoli ramenu, to vše 
jednoduchým otočením knoflíku. 

Robustní a připravený pro každodenní použití v 
jakémkoli prostředí - včetně mrazáku 
WT6300 je prachotěsný, voděodolný a je vyroben tak, aby zvládl 
nevyhnutelné každodenní nárazy a pády. Sklo Gorilla Glass 
poskytuje ochranu proti poškrábání a rozbití té nejdůležitější a 
nejzranitelnější součásti zařízení - dotykovému displeji. WT6300 je 
jediné zařízení ve své třídě dimenzované na použití v mrazáku s 
baterií dimenzovanou na provoz při teplotě -30°C. A je testováno 
na odolnost proti pádu v celém teplotním rozsahu - to je důležité 
právě v prostředí mrazáků, kde jsou plasty stávají se velmi 
křehkými. 

 

Pokročilý odolný displej optimalizovaný pro ovládání v rukavicích 
Mnoho vašich zaměstnanců nosí rukavice - proto displej automaticky 

detekuje rukavice a podle potřeby upravuje citlivost doteku. Displej 
funguje, i když je mokrý. Pracovníci mohou používat mnoho gest, která 
již znají, například přiblížení nebo oddálení a přejetí prstem. 

 

Výkonné baterie vyměnitelné za provozu 

WT6300 je jediné nositelné zařízení ve své třídě, které nabízí 
prodlouženou baterii pro napájení během delších směn. Standardní i 
prodloužená baterie jsou vyměnitelné za provozu, což umožňuje 

uživatelům vyměňovat baterie za běhu, přímo uprostřed plnění 
objednávky - není třeba vypínat nebo zavírat aplikace. Baterie 
PowerPrecision+ poskytují metriky pro lepší správu baterií. Podívejte 
se na metriky baterie v bezplatné aplikaci Mobility DNA 
PowerPrecision Console, abyste okamžitě zjistili a odstranili 
stárnoucí baterie, které se již nemohou plně nabít - ještě než ovlivní 
produktivitu uživatele. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Držte krok s explozí elektronického obchodu s průmyslovým nositelným terminálem, který 
maximalizuje uživatelský komfort a produktivitu - WT6300. 

Další informace najdete na www.zebra.com/wt6300 

http://www.zebra.com/wt6300
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Připraven na dezinfekci, aby byli vaši pracovníci chráněni 
Sdílená zařízení mohou snadno šířit bakterie, které mohou mezi 

pracovníky způsobit vážné nemoci. Proto je WT6300 zkonstruován 
tak, aby zvládl časté stírání běžnými dezinfekčními prostředky, 
včetně isopropylalkoholu nebo mýdlové vody. 

Snadná a nákladově efektivní migrace z 

Windows CE a starších nositelných mobilních 

terminálů 

Podporujte klíčové aplikace pomocí volitelné klávesnice 
S postupným ukončováním podpory pro Microsoft Windows CE je 

nezbytné zajistit migraci na nové zařízení, aby byla zajištěna 
kontinuita operací. Možnost použití klávesnice s WT6300 usnadňuje 
migraci na Android. Nemusíte měnit vzhled nebo uspořádání 
obrazovek vašich aplikací nebo pracovních toků uživatelů, čímž 
minimalizujete nutnou rekvalifikaci uživatelů a zároveň 
maximalizujete budoucí hodnotu. A protože není potřeba klávesnice 
na obrazovce, je k dispozici celý displej pro obrazovky aplikací 
bohatší na informace. 

 

Zpětná kompatibilita s příslušenstvím WT6000 

Cenově výhodný upgrade na novou generaci nositelných mobilních 
terminálů, který zároveň chrání vaši investici do WT6000 - s WT6300 
můžete použít příslušenství, které dnes vlastníte, včetně baterií, 
kolébek, čteček na prst, kabelů a náhlavních souprav. 

Vše, co vaši pracovníci potřebují k maximalizaci 
produktivity 

Nejvýkonnější platforma Android řady „Ultimate Series“ od 
společnosti Zebra 

Pokročilý procesor poskytuje výkon podobný stolnímu počítači i v 
těch nejnáročnějších aplikacích, to vše s menším výkonem a delší 
dobou cyklu baterie. S operačním systémem Android 10 a 
otevřenou cestou k Androidu 11 máte vynikající kontrolu nad 
budoucností. Pokud již máte nebo plánujete nákup dalších zařízení 
Zebra, sdílená platforma usnadňuje nasazení a správu zařízení. 
Model WT6300 má navíc 10letý životní cyklus. Zařízení bude k 
dispozici pro nákup po dobu pěti let a dalších pět let bude zajištěn 
servis - takže zařízení, které si dnes koupíte, bude k dispozici pro 
podporu vaší rozrůstající se pracovní síly. A během těchto 10 let 
získáte aktualizace operačního systému a zabezpečení, které 
potřebujete, abyste zajistili ochranu svých zařízení a dat pomocí 
LifeGuardTM pro AndroidTM.1 

 

Více periferních funkcí, flexibility a jednoduchosti s 
Bluetooth a NFC 

Získejte lepší výkon periferních zařízení s technologií Bluetooth 5.0, 
která nabízí dvojnásobnou rychlost a čtyřnásobný rozsah v 
porovnání s předchozí verzí Bluetooth 4.0. Spárujte čtečky na prst 
podporující Bluetooth, náhlavní soupravy a další zařízení pomocí 
jediného klepnutí díky NFC. 

 
Bluetooth Low Energy (BLE) vyžaduje méně energie, což umožňuje 
delší výdrž baterie WT6300. WT6300 je jediné zařízení v této třídě, 
které podporuje Bluetooth Class 1 pro připojení k periferním zařízením 
až do vzdálenosti 100 metrů - ideální pro tiskárny. Uživatelé a IT 
mohou snadno spravovat, odstraňovat problémy a hledat ztracené 
periferní zařízení Bluetooth pomocí Device Central, bezplatného 
nástroje Mobility DNA.2 

 

Zachyťte novou obchodní inteligenci pomocí fotografií  
ve vysokém rozlišení 

Čtečka na prst Zebra připojená k WT6300 dokáže pořizovat 
fotografie jako nesporný důkaz o stavu - například příchozí paleta s 
poškozenou stahovací fólií nebo vrácený výrobek, který je 
poškozen. 

 

Rychlé a spolehlivé vysoce výkonné připojení WiFi 
Zůstaňte ve spojení s bezkonkurenčními, rychlými a spolehlivými 

WiFi připojeními v „kabelové kvalitě“, která poskytují téměř 
okamžitou dobu odezvy aplikace s Zebra's Fusion, podporou 2x2 
MU-MIMO a WorryFree WiFi. 

Vytvořte kompletní řešení s hardwarovými a 

softwarovými aplikacemi připravenými k 

okamžitému použití 

Snadno přidejte okamžitou komunikaci push-to-talk 
S volitelným modulem Workforce Connect PTT Express společnosti 
Mobility DNA můžete snadno propojit své pracovníky, kteří tak 
získají možnost okamžité odpovědi na jejich otázky. Vedoucí 
pracovníci mohou lépe řídit plnění úkolů svých podřízených. 

 

Získejte nejlepší výkon a jednoduchost snímání v oboru 

Dopřejte svým pracovníkům možnost okamžitého a na první pokus 
úspěšného nasnímání prakticky jakéhokoli čárového kódu za 
jakýchkoli podmínek pomocí kabelové nebo bezdrátové čtečky na 
prst od společnosti Zebra. Zvyšte svou produktivitu s řešením Multi-
Barcode Scanning, bezplatnou aplikací Mobility DNA, která 
umožňuje zachycení více čárových kódů na zboží nebo paletě 
jediným stisknutím spouště čtečky - není třeba si pamatovat správné 
pořadí snímání nebo zakrývat blízké čárové kódy, abyste zajistili, že 
bude nasnímán ten správný čárový kód. 

 

Vychystejte o 24 % více objednávek díky novým dynamickým 
pracovním tokům 

Aplikace Zebra FulfillmentEdge dynamicky agreguje pracovní 
příkazy ve vašich backendových systémech, aby umožnila jedné 
osobě dokončit více pracovních objednávek, to vše v rámci jedné 
cesty skladem. Když mají pracovníci na sobě WT6300 připojený k 
displeji Zebra HD4000 namontovanému na hlavě a čtečce Zebra na 
prst, můžete maximalizovat produktivitu pracovníků promítáním 
informací přímo do zorného pole pracovníka prostřednictvím 
HD4000 - například pokynů krok za krokem k nalezení příslušného 
skladového místa při vychystávání objednávky nebo fotografie 
příslušné položky. Rychlé nasnímání čárového kódu položky 
umožňuje ověření přesnosti vychystávání. A systém je tak snadno 
použitelný, že doba zaškolení se zkrátí až o 90 %. 
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Trhy a 
využití 

 

 

Specifikace  

                                                                                                                                                                                                                                                 Skladování / 
Fyzické charakteristiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výkonnostní charakteristiky 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uživatelské prostředí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technologie interaktivních senzorů (IST) 

 

 
Zachycení dat

Bezdrátová komunikace LAN 
 

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w/v/mc; 2x2 
MU-MIMO Wi-Fi™; Dual Band Simultaneous; 
IPv4, IPv6 

Přenosové rychlosti 
dat 

5GHz: 802.11a/n/ac — 20MHz, 40MHz, 
80MHz - až do 866.7 Mbps 
2,4GHz: 802.11b/g/n — 20MHz, 40MHz - až 
do 300 Mbps 

Provozní kanály Kanál 1-13 (2412-2472 MHz): 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 
Kanál 36-165 (5180-5825MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 
56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128,  
132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 
Šířka pásma kanálu: 20, 40, 80 MHz 
Skutečné provozní kanály / frekvence a šířky 
pásma závisí na regulačních pravidlech a 
certifikační agentuře. 

Zabezpečení a šifrování WEP (40 nebo 104 bit); WPA/WPA2 Personal 
(TKIP a AES); WPA3 Personal (SAE); 
WPA/WPA2 Enterprise (TKIP a AES); WPA3 
Enterprise (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, 
MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0- MSCHAPv2, 
PEAPv1-EAP-GTC, LEAP a EAP-PWD; 
192bitový režim WPA3 Enterprise (GCMP-
256) EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) 

Certifikace WFA (802.11n, 80211ac, WPA2-Personal, WPA3- 
Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, 
WPA3- Enterprise 192bitový režim, WMM, 
WMM-PS, PMF, WiFi Direct, WMM-AC a Voice 
Enterprise) 

Fast Roam PMKID caching; Cisco CCKM; 802.11r (Over-
the-Air); OKC 

Bezdrátová komunikace PAN 
 

Bluetooth Bluetooth 5.0; Podpora Bluetooth Low 
Energy (BLE); třída 1 

Záruka 
 

 

S výhradou podmínek prohlášení o záruce na hardware společnosti 
Zebra se na mobilní terminály WT6300 vztahuje záruka na vady 
zpracování a materiálů po dobu 1 (jednoho) roku od data odeslání. 
Úplné prohlášení o záruce naleznete na adrese 
www.zebra.com/warranty 

 
 

Doporučené služby 
 

 

Služby podpory: Maximalizujte dostupnost zařízení, provozní účinnost a 
aktualizace zabezpečení pomocí služeb Zebra OneCare™ Essential nebo 
Select. Chraňte svou investici opravou v autorizovaném středisku nebo 
pokročilou výměnou zařízení, technickou podporou, softwarem, 
aktualizacemi LifeGuard, diagnostikou zařízení pomocí nástroje Device 
Diagnostics a cloudovým řešením VisibilityIQ™ OneCare™ pro nahlédnutí 
do historie oprav, případů, smluv, protokolů LifeGuard a dalších. 

Zebra VisibilityIQ ™ Foresight: Ve zprávách 24+ agreguje tato volitelná 
služba Business Intelligence data o zařízení do jednoho barevně 
kódovaného cloudového řídícího panelu a informuje vás o tom, jak si vaše 
zařízení vedou. Můžete se tak rozhodnout, jaké další kroky podniknete ke 
zlepšení svých operací, maximalizovat produktivitu a získat užitečné 
informace pro zefektivnění pracovních toků. 

Video on Device: Předinstalovaný bezpečný a konzistentní nástroj, jak 
umožnit vašim zaměstnancům absolvovat školení prostřednictvím 
zařízení. Poskytněte svým spolupracovníkům videoobsah prostřednictvím 
základní aplikace VoD. K dispozici tak budou mít preferovaný obsah, 
včetně pokynů, jak zařízení čistit a dezinfikovat. 

 
 

Pokračování na další straně 

distribuce / 

přeprava a logistika 

• Příjem 

• Vychystávání 

• Vybalování 

• Doplňování 

• Balení 

• Nasazení 

• Nakládka / vykládka 

kamionu 

• Správa vratek 

 
Maloobchod 

• Správa zásob - 

zázemí skladu 

• Vychystávání online 

objednávek 

• Cenové audity / 
změny 

• Příjem do obchodu 

• Řízení zásob 

• Komunikace v 

obchodě 

 
Výroba 

• Řízení zásob 

• Doplňování k 

linkám 

• Sledování dílů 

 

Snímání Kabelové čtečky na prst: Bluetooth čtečky na 
prst RS4000 a RS5000: RS5100 a RS6000 
spárování NFC klepnutím 

NFC ISO14443 typ A a B: Karty FeliCa a ISO 15693. 
Podpora režimu P2P a emulace karty přes 
hostitele (HCE) 

Rozměry 4,7 palce D x 3,5 palce Š x 0,3 / 1,3 palce H 
121 mm D x 89 mm Š x 20 mm / 34 mm x H 

Hmotnost 256 g se standardní baterií; 
312 g s prodlouženou baterií 

Displej 3,2 palce, barevný WVGA (800x480); LED 
podsvícení; opticky spojený s dotyk. panelem 

Dotykový panel Kapacitní dotykový panel; podpora prstů a 
rukavic; vodivá podpora stylusu; sklo 
Corning® Gorilla® 

Napájení Standardní baterie: 3350 mAh 

Prodloužená baterie PowerPrecision+:  
5 000 mAh / certifikace pro mrazák; hot swap 

Síťová připojení WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0 
(vysokorychlostní klient a hostitel) 

Oznámení Zvukový tón; vícebarevné LED diody; vibrace 

Klávesnice Klávesnice na obrazovce; tři programovatelné 
funkční klávesy; volitelné alfanumerické a 
funkční klávesnice jako příslušenství 

Hlas a zvuk Integrovaný reproduktor a mikrofon; PTT3 

hlasová podpora kabelové a Bluetooth náhlavní 
soupravy; podpora klientů VDP třetí strany 

Tlačítka Zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti, enter; 
programovatelná 

 

CPU  Qualcomm Snapdragon 660, osmijádrový, 2,2 GHz 

Operační systém Android 10; upgradovatelný až na Android 11/R*; 
omezený režim Zebra Restricted Mode pro 
kontrolu nad GMS a dalšími službami (* podpora 
budoucích verzí OS Android po A11/R podléhá 
potvrzení Qualcomm.) 

Paměť 3 GB RAM / 32 GB Flash 

 

Provozní teplota -30 °C až +50 °C 

Skladovací teplota -40 °C až +70 °C 

Vlhkost 5 % - 95 %, nekondenzující 

Odolnost vůči pádu Několik pádů z 1,2 m na beton v celém 
rozsahu provozních teplot 

Únavová odolnost 1 000 rázů; 0,5 m; splňuje a překračuje 
specifikace IEC 

Těsnění IP65 podle příslušných specifikací těsnění IEC 

Vibrace 4g PK Sine (5Hz až 2kHz); 0,04g 2/Hz náhodně 
(20 Hz až 2 kHz); 60 minut na osu, 3 osy 

Elektrostatický 
výboj (ESD) 

+/- 15 kV vzduch, +/- 8 kV přímý / 
nepřímý výboj; 

 

Senzor pohybu 3osý akcelerometr s MEMS Gyro 

 

http://www.zebra.com/warranty
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Poznámky pod čarou 

1. Bezpečnostní aktualizace OS Android jsou zajištěny prostřednictvím 
Zebra LifeGuardTM pro AndroidTM, což je součást každé smlouvy o 
podpoře Zebra. Pro přístup k oprávněním a funkcím LifeGuard je 
vyžadována platná smlouva o podpoře Zebra OneCare. 

2. Funkce pageru je k dispozici pouze na podporovaných periferních 
zařízeních Bluetooth, která jsou schopna generovat pípnutí. 

3. Push-to-Talk (PTT) není podporováno ve všech zemích. Poraďte se 
se zástupcem společnosti Zebra, abyste zjistili, zda je PTT ve vaší 
zemi podporováno. 

Mobility DNA 
 

Řešení Mobility DNA vám pomohou získat z našich mobilních terminálů 
ještě více přidáním funkcí a zjednodušením nasazení a správy našich 
mobilních zařízení. Další informace o těchto jedinečných funkcích pro 
mobilní zařízení Zebra najdete zde: www.zebra.com/mobilitydna 

Mobility DNA je k dispozici pouze pro Android. Funkce se mohou lišit 
podle modelu a může být vyžadována Smlouva o podpoře. Další 
informace o těchto funkcích pouze pro zařízení Zebra a nejnovější 
seznam podporovaných aplikací najdete na adrese: https:// 
developer.zebra.com/mobilitydna 
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Severní Amerika a sídlo 
společnosti 
+1 800 423 0442 
inquiry4@zebra.com 

Asie-Pacifik 
+65 6858 0722 
contact.apac@zebra.com 

EMEA zebra.com/locations 
contact.emea@zebra.com 

Latinská Amerika 
+1 847 955 2283 
la.contactme@zebra.com 

 

 

ZEBRA a stylizovaný obrázek hlavy zebry jsou ochranné známky společnosti Zebra Technologies Corp. registrované v mnoha jurisdikcích po celém 
světě. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2020 Zebra Technologies Corp. a/nebo její přidružené společnosti.
 Číslo dílu: SS-WT6300 10/22/2020 

http://www.zebra.com/mobilitydna
mailto:inquiry4@zebra.com
mailto:contact.apac@zebra.com
mailto:contact.emea@zebra.com
mailto:la.contactme@zebra.com

