
FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO
TABLET ET1 DE CLASSE EMPRESARIAL DA ZEBRA

Similar em aparência aos tablets voltados ao consumidor, mas com a durabilidade requerida para 
aplicativos de nível empresarial.
Por fora, o ET1 é exatamente igual em elegância aos tablets mais conhecidos atualmente disponíveis no mercado. 
Assim, foi projetado para o uso intensivo de todos os dias; suporta quedas, frio ou calor intenso e muito mais. E, ao 
ser construído com o ultra-resistente cristal Gorilla , sua tela é praticamente inquebrável; pode dobrar-se ao cair sem
quebrar nem arranhar.

Incorpore as funções que precisa… no momento em que precisa.
Sua porta de expansão e funcionalidade Bluetooth permite incorporar os periféricos necessários, desde escâneres 
que facilitem o gerenciamento do estoque até leitores de bandas magnéticas para simplificar o processamento de 
pagamentos.

Utilize-o em qualquer local, do varejo até venda no campo e serviço técnico, com conexões sem fio 
Wi-Fi/celular de alta velocidade.
Na área interna, sua conectividade 802.11a/b/g/n o converte em um dispositivo apto para as redes Wi-Fi mais rápidas
, oferecendo assim um insuperável desempenho em suas instalações. E seu modem dual apenas de dados, 
selecionado pelo usuário, oferece a flexibilidade necessária para ativar o ET1 na rede HSPA+ 4G mundial de alta 
velocidade, na rede EVDO/CDMA 3G, ou em ambas.*

Trabalho ininterrupto… ligue o equipamento e mantenha-se operando a todo momento.
Enquanto a maioria dos tablets da indústria somente oferece baterias recarregáveis, o ET1 incorpora uma bateria 
retirável que o usuário pode mudar em andamento, evitando assim a perda dos dados e mantendo sua produtividade.

Seus dados perfeitamente protegidos… e ponto
Estejam as informações na unidade de armazenamento interno ou em meios extraíveis, seus dados sempre serão 
criptografados e estarão perfeitamente protegidos contra os hackers. De modo que você pode ficar tranquilo sabendo

TABLET ET1 DE CLASSE 
EMPRESARIAL DA ZEBRA
MELHORE A QUALIDADE DE SERVIÇO E O NÍVEL DE EFICIÊNCIA 
COM O ÚNICO TABLET VERDADEIRAMENTE EMPRESARIAL

Adquira o novo tablet apto para todos os tipos de aplicativos empresariais, tanto dentro nos escritórios como

no campo.

O ET1 se diferencia por seus componentes que o convertem em um equipamento verdadeiramente de classe 
empresarial. É fácil de usar, oferece um design de linhas elegantes, similar ao dos tablets voltados para o consumidor
, e a durabilidade exigida para um uso intensivo, tanto nas áreas internas como nas áreas externas. Além disto, seu 
sistema operacional Android foi fortalecido com funções que proporcionam níveis de segurança, flexibilidade e 
capacidade de gerenciamento sobre redes sem fio LAN e WAN de classe empresarial.

™



que pode proteger muito facilmente todos os tipos de informações confidenciais; por exemplo, dados sobre cartões 
de crédito ou históricos clínicos de pacientes, contribuindo assim para o cumprimento de regulamentações da 
indústria e de governo.

Android reforçado para empresas
As Mobility Extensions (Mx) transformam o sistema operacional (OS) Android para consumidor em um sistema 
operacional de tipo empresarial, com uma série de funcionalidades e opções adicionais para melhorar a segurança, o
gerenciamento de equipamentos e o suporte para a captura de dados empresariais.

Projetado para vários usuários com controle a nível de função.
Com acesso multiusuário, cada trabalhador automaticamente acessa seu próprio espaço personalizado – ou seja, os 
aplicativos e as funções apropriadas do equipamento. E o fato de o gerente saber quem está utilizando o 
equipamento a todo momento facilita consideravelmente o processo de gerenciamento das tarefas.

Aplicativos a prova de futuro com a Suíte RhoMobile
O ET1 suporta a opção de executar aplicativos desenvolvidos com as ferramentas de desenvolvimento da Suíte 
RhoMobile. Escrever, integrar e desenvolver aplicativos para todas as plataformas: iOS, Android, Windows Mobile e 
sistemas operacionais que não estão ainda disponíveis. Sempre é o que virá.

Proteja seu investimento contra imprevistos
Com o Service From the Start com cobertura abrangente, você obtém um serviço de suporte verdadeiramente 
empresarial para seu tablet. Este serviço “tudo incluído” opcional cobre deterioração por uso e desgaste normal, 
quebra acidental de componentes internos ou externos para equipamentos e acessórios selecionados, assim como 
também problemas que possam surgir no sistema operacional, mantendo seus ET1 em perfeitas condições de 
funcionamento e nas mãos dos usuários.

POTENCIALIZE SEUS FUNCIONÁRIOS COM O ET1. UM TABLET 
VERDADEIRAMENTE EMPRESARIAL.

Para mais informações, acessewww.zebra.com/et1

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões (A x P x 

A)

5,14” x 0,98” x 8,82”; 130,5 mm x 
25 mm x 224 mm

Peso WLAN: 0,63 kg/1,4 libras; WWAN: 
0,66 kg/1,45 libras

Tela Capacitiva de 7”; 1024 x 600; 350 
NIT; cristal Corning® Gorilla®

Painel tátil Capacitivo multitoque

Luz de fundo Sensor de luz ambiente

Opções de teclado 

numérico

Virtual; Bluetooth®

Capacidade de 

expansão

Entrada de cartão Micro SDHC 
acessível por usuário (até 32GB); 
porta de módulo de expansão

Módulos de 

expansão

Porta de expansão integrada para 
periféricos complementares Zebra 
e de terceiros

Conectividade Duas interfaces USB: 1 conector 
OTG USB 2.0 (conector na base) y
1 conector Host USB 2.0 (porta de 

POTÊNCIA

Perfil do usuário de 

bateria

Potência suficiente para um turno 
inteiro de trabalho

Bateria** WLAN: Inteligente de íon de lítio 
4620 mAh recarregável; 
substituível por usuário; de rápido 
restabelecimento WWAN: 
Inteligente de íon de lítio 5640 
mAh recarregável; substituível por 
usuário; de rápido 
restabelecimento

CAPTURA DE DADOS

Câmera posterior Para leitura de códigos de barras e
captura de imagens: câmera de 
8MP com foco automático e flash 
LED, iluminação e foco 
controláveis pelo usuário; captura 
de códigos de barras 1-D e 2-D, 
fotos, vídeo, assinaturas e 
documentos

Câmera frontal Otimizada para vídeo colaboração 

http://www.zebra.com/et1


módulo de expansão); saída HDMI
; comunicação via base e portas 
de expansão; host USB 2.0 via 
módulo de expansão

Notificação Flash LED; decodificação de 
código de barras

Áudio Alto-falantes estéreos e microfones
duplos (um frontal e outro posterior
)

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

CPU OMAP 4 Dual Core 1GHz x 2 + 
DSP

Sistema Operacional Android 4.1.1

Memória 1GB RA M, 4GB Flash, mais 
microSD de 4GB (total de memória
flash: 8GB); ranhura de cartão 
microSD acessível por usuário (
suporta até 32GB)

AMBIENTE DE USUÁRIO

Temperatura de 

funcionamento

0°C a 50°C/32°F a 122°F

Temperatura de 

armazenamento

-20°C a 70°C (-4°F a 158°F)

Especificação sobre

quedas

Várias quedas desde 1,2 m (4’) 
segundo MIL STD 810G

Vedação IP 54

Vibração Pico 4Gs, 5Hz - 2kHz, duração de 
1 hora por eixo

Choque térmico -20°C a 70ºC/-4ºF a 158°F de 
rápida transição

ESD 15kv por ar, 8kv por contato, 2kv 
de carga no corpo

Umidade 10% - 95% de umidade relativa 
sem condensação

Ferramentas de 

desenvolvimento

Zebra Technologies RhoElements 
para aplicativos aptos para 
diferentes plataformas

Ferramentas de 

gerenciamento

Zebra MSP (Plataforma de 
Serviços de Mobilidade)

e condições de baixa iluminação

Vídeo Vídeo de 720p

Legibilidade 9000 velas/pé

COMUNICAÇÕES

Rede LAN Sem Fio 802.11a/b/g/n

WWAN Modem dual apenas de dados, 
selecionado pelo usuário; funciona
sobre operadores 4G/HSPA+ a 
nível mundial, ou 3G/EVDO ou 
CDMA

WPAN Bluetooth 2.1 com EDR; antena 
integrada

GPS WLAN: GPS autônomo
WWAN: GPS autônomo com GPS 
Assistido (A-GPS )

SENSORES

Giroscópio Mantendo a orientação baseada 
nos princípios da conservação do 
momento angular

Sensor de 

movimento

3 eixos de acelerômetro que 
permite a implementação de 
aplicações de detecção de 
movimento para orientação 
dinâmica da tela e gerenciamento 
de energia

Sensor de luz 

ambiente

Ajusta automaticamente o brilho 
da tela e do teclado e visor 
luminoso

Bússola eletrônica Independente GPS não depende

REGULAMENTAÇÃO

Para obter informações sobre regulamentações vigentes

, acesse o site http://www.zebra.com/et1

GARANTIA

Sujeita a termos e condições do certificado de garantia 

do hardware Zebra, a garantia do ET1 cobre defeitos de 

fabricação e materiais por um período de 1 (um) ano 

desde a data do envio. Para acessar o certificado de 

garantia completo, visite o Website http://

www.zebra.com/warranty

SERVIÇOS RECOMENDADOS

Service From the Start com cobertura abrangente

* Requer ativação de planos de dados em ambas as redes.
**Consulte o manual de usuário para as instruções de carga.
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