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MC17 

Revolucione o atendimento ao cliente com essa 
ferramenta de última geração 
Ofereça a loja de amanhã para os clientes de hoje. O 
MC17 da Motorola eleva o nível do atendimento dando 
aos clientes a oportunidade de agilizar a passagem pelo 
caixa, localizar mercadorias, verificar preços, encontrar 
produtos complementares e receber recomendações 
pessoais e promoções personalizadas – tudo isso 
apenas pressionando um botão. Esse novo nível de 
auto-atendimento aumenta o faturamento e também a 
fidelização e retenção de clientes, ao mesmo tempo em 
que melhora a produtividade no caixa e reduz custos. 
Além disso, o flexível dispositivo serve como ferramenta 
de produtividade para os seus funcionários, permitindo 
uma ampla variedade de aplicações: desde verificações de 
estoque e preço até descontos, agilização da fila do caixa 
e muito mais. 

Marketing individualizado incrementa o tamanho da 
cesta 
Aproveite ao máximo a visita de cada cliente com o 
computador móvel MC17. Ofereça promoções direcionadas, 
cupons personalizados e informações sobre produtos para 
oportunidades de venda cruzada ao cliente bem na hora 
da decisão, tendo como resultado o aumento da receita 
por cesta. Ao coletar informações sobre os clientes e 
suas preferências de compra em tempo real, o MC17 
transforma cada visita em inteligência comercial acionável, 
proporcionando uma relação mais sofisticada e proveitosa 
com o cliente. E mais: o MC17 é fácil de usar, tem um 
visor grande em cores de boa visibilidade, bateria de alta 
capacidade e mobilidade sem a restrição de cabos em 

um design ergonômico capaz de suportar as quedas e 
derramamentos de líquidos acidentais do dia a dia. 

É simples e rápido desenvolver, implantar e integrar 
aplicativos
O MC17 baseado em padrões pode ser implantado 
com rapidez, facilidade e a baixo custo. O dispositivo 
Windows CE 5.0 oferece suporte ao Internet Explorer 
6.0, proporcionando uma interface conhecida e 
intuitiva aos clientes. Todo MC17 inclui o potente 
Symbol PocketBrowser da Motorola, que permite aos 
desenvolvedores criar robustos aplicativos móveis que 
integram a leitura de códigos de barras, impressão móvel, 
etc. e muito mais – sem qualquer requisito de codificação 
complexa ou experiência em programação de CE. E o 
software com interface de Web do servidor CE.Net permite 
desenvolvimento padrão e fácil integração com os sistemas 
de POS atuais e futuros. 

Sistema de compras de classe empresarial completo
A Motorola oferece um verdadeiro sistema de compras 
móvel de classe empresarial para sua loja, completo com 
componentes complementares, incluindo software de 
servidor, quiosques de atendimento e unidades modulares 
para oferta de produtos; serviços de implantação 
para deixar seu sistema plenamente operacional com 
rapidez; serviços de suporte para assegurar o máximo 
em tempo de atividade para esse sistema essencial; e a 
Plataforma de Serviços de Mobilidade da Motorola para 
gerenciamento centralizado econômico e remoto de toda a 
solução de compras móveis.

Terminal de auto-leitura portátil

RECURSOS

Windows CE 5.0 Professional 
Kit de ferramentas padrão para 
rápido desenvolvimento

Internet Explorer 6.0 
completo
Plataforma conhecida para 
aplicativos na Web

Compatibilidade com o 
Symbol PocketBrowser
Simplifica o desenvolvimento 
de soluções complexas 
da Web que integram 
funcionalidades avançadas, 
como leitura de códigos de 
barras, conectividade sem fio e 
impressão móvel

Visor em cores QVGA 
320x240
Melhor atendimento ao cliente 
com conteúdo multimídia

Durabilidade
Criado para resistir as quedas 
do dia a dia para garantir 
operação confiável e proteção 
ao investimento

Interface intuitiva de seis 
teclas
Fácil utilização por usuários 
iniciantes de qualquer idade

Design elegante 
Fácil de segurar; minimiza a 
fadiga do usuário



Para ajudar a proteger seu investimento, a Motorola 
recomenda o Service from the Start com ampla 
cobertura – um serviço exclusivo que vai muito além do 
uso e desgaste normal para incluir danos acidentais a 
componentes internos e externos sem custos adicionais. E 
para oferecer suporte adicional a componentes essenciais, 
os contratos do Service from the Start de suporte 
técnico a sistemas no local proporcionam o reparo flexível 

de produtos no local e visitas anuais de manutenção 
preventiva.

Para obter mais informações sobre como revolucionar o 
sistema de compras da sua loja com o MC17, contate-nos 
em +1.800.722.6234 ou +1.631.738.2400. Ou visite nosso 
site em www.symbol.com/MC17.
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802.11b/g
A ausência de cabos 
oferece liberdade 
aos clientes e acesso 
instantâneo às informações 
aos funcionários da loja

Bateria de alta capacidade
Oferece até oito horas de 
operação contínua

Compatibilidade com a 
Plataforma de Serviços de 
Mobilidade da Motorola
Reduz custo, complexidade 
e esforço ligados ao 
gerenciamento de 
dispositivos

Cobertura personalizável
A marca profissional 
relembra sua identidade 
aos clientes e oferece uma 
fonte de renda adicional 
para oportunidades 
promocionais aos 
fabricantes 

Especificações do MC17
Características físicas

Dimensões: 5,9 cm A x 20,6 cm C x 8,1 cm L

Peso: 270 g (com a bateria)

Visor:  LCD TFT em cores de alto contraste; 
QVGA com resolução 320x240 de 7,1 
cm: sem toque

Teclado: 6 teclas totalmente programáveis

Fonte de alimentação: Bateria recarregável de 2400 mAh Li-ION 

Características de desempenho

Processador:  Intel PXA270 de alto desempenho, 32 
bits, 312 MHz

Sistema operacional:  Windows CE 5.0 Professional; Pocket 
Internet Explorer 6.0

Memória:  64 MB de RAM, 64 MB de Flash ROM

Interface/ Cliente USB 1.1 para Microsoft  
Comunicações: ActiveSync

Fonte de luz: Diodo a laser visível; Classe 1

Taxa de leitura: 100 leituras/s

Luz ambiente: 10.000 pés-velas

Rede sem fio

WLAN: IEEE 802.11b/g WiFi

Ambiente do usuário

Temperatura  0° a 40° C 
operacional:

Temperatura de  -20° a 60° C 
armazenamento: 

Umidade:  90% (relativa) a 50° C, sem condensação

Especificações  Resiste a várias quedas de 1,2 m 
de queda: em concreto

Regulamentações

Segurança elétrica:   Certificado em UL/cUL 60950-1,  
EN/IEC 60950-1

Segurança de laser:  Classe 1 do IEC/FDA em conformidade  
 com IEC/EN 60825-1 e 21 CFR 1040.10  
 e 11 (Regra Nº 50)

EMI/RFI:  América do Norte: FCC Parte 15 
 Canadá: Classe B do ICES 003 
 UE: Classe B do EN55022,  
        EN 301 489-1,  
        EN 301 489-17, EN 60601-1-2 
 Austrália: AS/NZS CISPRA 22

Radiofreqüência:  EUA: FCC Parte 15.247 
 Canadá: RSS-210 
 UE: EN 300 328 
 Japão: ARIB STD-T33, ARIB STD-T66 
 Austrália: AS/NZS 4268

Ambiental:  Em conformidade com a RoHS

Para países fora dos EUA, Canadá, Área Econômica Européia, 
Japão ou Austrália, consulte o representante local da Motorola. 

Garantia

O MC17 é garantido contra defeitos de fabricação e de 
material pelo período de 12 meses a partir da data da remessa, 
desde que o produto não seja modificado e seja operado em 
condições normais e apropriadas.

Serviços recomendados

Atendimento ao cliente:  
Service from the Start com ampla cobertura

motorola.com
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