
ARKUSZ SPECYFIKACJI PRODUKTU
URZĄDZENIE SL ED ZEBRA RFD5500 UHF RFID

JESZCZE WIĘCEJ KORZYŚCI Z WPROWADZENIA TECHNOLOGII RFID
Urządzenie sled RFD5500 UHF RFID przenosi wiodącą w branży technologię RFID na komputery mobilne MC55, 
MC65 i MC67. To wszechstronne akcesorium sprawia, że komputery mobilne stają się najnowocześniejszymi 
podręcznymi czytnikami RFID, które sprawdzą się idealnie w sklepie, pomieszczeniach reprezentacyjnych firmy lub, w
przypadku modeli MC65 i MC67 obsługujących sieć WAN, w terenie. Niewielka masa, solidna konstrukcja i dobrze 
wyważony uchwyt sprawiają, że urządzenie RFD5500 nadaje się tam, gdzie wymagana jest intensywna praca z 
czytnikiem. Dodatkowo zaawansowany, wysokowydajny mechanizm czytnika RFID firmy Zebra zapewnia wyższą 
prędkość odczytu, maksymalną przepustowość oraz większą wydajność.

ŁATWA W OBSŁUDZE FUNKCJA USTALANIA POŁOŻENIA
Wiele czytników ręcznych RFID umożliwia określenie ogólnego położenia przedmiotu - na przykład na półce. 
Urządzenie RFD5500 oferuje wyjątkowe połączenie intuicyjnych wskazówek dźwiękowych i wzrokowych, szybko 
prowadzących pracowników do dokładnej lokalizacji danego przedmiotu. Wraz ze zbliżaniem urządzenia do danego 
przedmiotu rośnie częstotliwość i głośność sygnału dźwiękowego oraz rozmiar paska graficznego. Dzięki temu 
pracownicy mogą szybko i łatwo zlokalizować każdy pojedynczy przedmiot, niezależnie od jego położenia.

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ TECHNOLOGII RFID
Większość czytników RFID zapewnia wybór anten: o polaryzacji liniowej do odczytu o większym zakresie lub o 
polaryzacji kołowej do szerszego zasięgu. Opatentowana przez firmę Zebra antena dookólna łączy obie te cechy — 
zapewnia doskonały zakres odczytu i szeroki obszar zasięgu. Ta niezawodna antena bezkierunkowa eliminuje 
konieczność precyzyjnego dostosowywania położenia czytnika względem znacznika. Oznacza to, że pracownicy 
mogą szybko i dokładnie skanować dane RFID z nawet najbardziej wymagających przedmiotów, np. ze stosu ubrań w
sklepie, pudła dokumentów w biurze lub półki wypełnionej taśmami z danymi w centrum danych.

FUNKCJA PODWÓJNEGO PRZECHWYTYWANIA DANYCH
Urządzenie RFD5500 uzupełnia wysokiej jakości funkcjonalność skanowania kodów kreskowych dostępną w 
komputerach MC55, MC65 i MC67 o najlepsze w swojej klasie technologie przechwytywania danych RFID. 
Uniwersalność zastosowania dwóch czytników w jednym urządzeniu oznacza, że pracownicy mogą lokalizować 
produkty, odczytywać niewidoczne dane RFID oraz skanować nawet uszkodzone i słabej jakości kody kreskowe 1D 
baz zakłóceń w pracy. Oznacza to brak konieczności zakupu wielu urządzeń i zarządzania nimi, co przekłada się na 
niższe koszty utrzymania.

Dodatkowe informacje na temat urządzenia RFD5500 UHF RFID Sled 
można znaleźć na stronie  lub w katalogu www.zebra.com/rfd5500
międzynarodowym pod adresem .www.zebra.com/contact

URZĄDZENIE SL ED ZEBRA RFD5500
UHF RFID
ZAMIEŃ KOMPUTER MOBILNY W RĘCZNY CZYTNIK RFID KLASY 
BIZNESOWEJ

FUNKCJE
Podręczny czytnik 
RFID klasy biznesowej
dla firm 
międzynarodowych

Obsługa poszczególnych 
regionów w oparciu o 
częstotliwości RFID w 
Europie, Japonii i USA

Mechanizm czytnika 
RFID firmy Zebra

Wysoka wydajność 
urządzenia pozwala na 
uzyskanie wyższej prędkości
odczytu i maksymalnej 
przepustowości

Łatwe w użyciu 
interfejsy API (
Application 
Programming 
Interfaces)

Umożliwiają szybkie i tanie 
tworzenie aplikacji

ANTENA RFID MAX

Maksymalizacja wydajności 
rozwiązań RFID dzięki 
opatentowanej antenie o 
niezależnej od orientacji 
konstrukcji. Wyjątkowe 
połączenie polaryzacji 
liniowej i kołowej 
maksymalizuje zakres oraz 
zasięg odczytu, zapewniając 
wysoką niezawodność 
wymaganą do skanowania 
znaczników - nawet na 
najtrudniejszych w obsłudze 
przedmiotach.

MAX SECURE

http://www.zebra.com/rfd5500
http://www.zebra.com/contact


DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA RFD5500

PARAMETRY FIZYCZNE

Wymiary 20 x 18 x 7,5 cm

Masa 395 g (nie dotyczy MC55)

Bateria RFID 3,7 V, 2400 mAh

Opcje skanowania 

danych

RFID

RFID

Moc wyjściowa Europa: 1/2 W ERP
Japonia: 1/2 W EIRP
USA: 1 W EIRP

Typ anteny Zintegrowana – Dookólna

Zakres 

częstotliwości

Europa: 865–868 MHz
Japonia: 918–920 MHz
USA: 902–928 MHz

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

EMI/EMC FCC Part 15 Class B; ICES 003 
Class B; EN 301 489-1; EN 301 
489-3; EN 55022; EN55024

Bezpieczeństwo 

elektryczne

Zgodność z certyfikatami UL 60950
-1, CSA C22.2 No. 60950-1, IEC 
60950-1

Oddziaływanie fal 

radiowych

Europa: EN 50364; USA: FCC 
OET Bulletin 65 Supplement C; 
Kanada: RSS-102

RFID Europa: EN 302 208, FCC 15.247;
Kanada: RSS 210

ŚRODOWISKO UŻYTKOWE

Odporność na 

upadki

upadki z wysokości do 4 stóp (1,2 
m) na podłoże betonowe w 
zakresie temperatur roboczych

Odporność na 

wstrząsy

250 gwałtownych przemieszczeń 
na dystansie 1,64 stóp/0,5 m (500 
upuszczeń) w temperaturze 
pokojowej

Temperatura 

robocza

od 14°F do 122°F/od -10°C do 50°
C

Temperatura 

przechowywania

od -22°F do 160°F/od -40°C do 70°
C

Wilgotność 5-85% powietrza nieskroplonego

Specyfikacja 

elektrostatyczna (

ESD)

wyładowania w powietrzu +/-15 kV,
wyładowania bezpośrednie +/- 8 
KV, wyładowania pośrednie +/-8 
kV DC

GWARANCJA

Na urządzenie RFD5500 udzielana jest roczna (12-

miesięczna) gwarancja, obejmująca wady materiałowe i 

produkcyjne, licząc od daty wysyłki, o ile produkt nie był

modyfikowany i był użytkowany w normalnych, 

zalecanych warunkach.

1 - Oświetlenie LED o wysokiej pulsacji może mieć 

wpływ na wydajność

skanowania.

UWAGA: Naprawa urządzenia może wymagać użycia 

części należących do firmy Zebra (i/lub informacji 

należących do firmy Zebra). Firma Zebra zastrzega sobie

możliwość sprzedaży tych części (i udzielenia tych 

informacji) tylko końcowym użytkownikom produktów w 

celu naprawy posiadanych przez nich urządzeń. Dotyczy

obywateli USA. W pozostałych krajach w celu uzyskania 

szczegółów można skontaktować się ze specjalistą ds. 

obsługi klienta firmy Zebra lub lokalnym 

przedstawicielem biura obsługi klienta.

Opcja MAX Secure zawiera 
funkcje zabezpieczeń 
wymagane do zapewnienia 
bezpiecznej transmisji 
danych w ramach sieci 
WLAN lub WWAN - w tym 
do zastosowań związanych z
najbardziej poufnymi danymi 
dla instytucji rządowych i 
organów bezpieczeństwa 
publicznego.

Wkładanie komputerów MC55, MC65 i MC67 do urządzenia Sled

Wsuń komputer mobilny do urządzenia Sled, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Komputer mobilny w urządzeniu 
Sled jest zabezpieczony przez zaczepy.
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