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COMPUTADOR MÓVEL MC40
DESIGN MODERNO ESTILO CONSUMIDOR POR FORA; TOTALMENTE INDUSTRIAL POR DENTRO

Oferecer um serviço capaz de surpreender os exigentes consumidores especialistas em tecnologia de hoje em dia é um 
desafio. Mas com o ultracompacto MC40 nas mãos de seus vendedores, você conseguirá. Com este elegante dispositivo de 
bolso, seus funcionários contam com tudo o que precisam para atender seus clientes na palma de suas mãos.  Eles podem escanear o código 
de barras de um item para consultar preço, verificar a disponibilidade no inventário ou localizar itens; procurar informações sobre produtos ou 
uma lista de presentes; oferecer comparações entre vários produtos; ligar para qualquer outra pessoa na loja que conte com qualquer classe 
de dispositivo móvel para fazer uma consulta; concretizar uma venda, e até mesmo completar solicitações de cartões de fidelidade… tudo 
isto sem se afastar do cliente. Enquanto não estiver atendendo clientes, o vendedor pode utilizar o MC40 para executar qualquer uma das 
diversas tarefas requeridas para manter sua loja em ótimas condições para seus clientes, como auditar preços, remarcar e aplicar descontos, 
repor produtos nas prateleiras e reduzir filas de espera. O MC40 não só oferece o design moderno que você procura para seus clientes, um 
design similar aos dos dispositivos direcionados para o consumidor como também o nível de durabilidade, segurança de dados e gerenciamento 
centralizado necessário para obter um ciclo de vida útil de classe verdadeiramente empresarial, com um baixo custo total de propriedade.

Durabilidade de classe 
verdadeiramente empresarial
Você obtém o nível de durabilidade que levou a 
Motorola Solutions a ser a empresa que 
atualmente é. O MC40 simplesmente funciona, 
mesmo se cair, bater ou for usado em 
depósitos poeirentos, ou se for derramado 
líquido sobre o dispositivo.

Nossa mais avançada  
tecnologia de leitura
O funcionário da loja pode ler códigos de barras 
1D e 2D impressos em papel ou visualizados na 
tela do telefone móvel do cliente na velocidade 
do laser, mesmo para códigos sujos, danificados 
ou mal impressos. Leitura omnidirecional com a 
simplicidade do tipo “aponte e dispare”, sem a 
necessidade de alinhar o dispositivo com o 
código de barras.

Processamento de pagamentos 
seguro e integral
O leitor de bandas magnéticas integrado, para 
cartões de crédito, permite ao funcionário da 
loja escanear cartões. E, graças ao seu 
cabeçote criptogradado, as informações nunca 
podem ser visualizadas em texto claro, o que 
ajuda a atender às regulamentações e à 
segurança PCI.

Inteligência fotográfica total
Sua câmera de 8 MP de alta resolução permite ao 
funcionário documentar rapidamente as 
condições de um envio que está entrando e o 
atendimento de promoções e planogramas, entre 
outras tarefas, com um simples apertar de botão.

Ampla tela tátil de 4,3 polegadas
Oferece o espaço na tela requerido por 
aplicativos intensivos em termos de 
informação, como comparação de produtos.

O MC40: A NOVA CARA DA MOBILIDADE NO VAREJO.

Para mais informações, acesse www.motorolasolutions.com/br/computacaomovel

Potente conexão de voz com 
praticamente qualquer outro 
dispositivo móvel de sua loja
Nossas exclusivas soluções de voz integradas 
convertem o MC40 em um dispositivo com a 
função Push-to-Talk (PTT) pronto para usar; 
conecta-se facilmente a outros rádios 
bidirecionais ou computadores móveis 
Motorola aptos para PTT.*

Bateria substituível pelo usuário 
com disponibilidade garantida 
durante o turno completo de trabalho
Entre 8 e 10 horas de uso por carga; elimina 
quase por completo o tempo de inatividade por 
esgotamento de bateria no meio de um turno 
de trabalho. Baterias substituíveis por usuário, 
preservando o tempo de funcionamento do 
dispositivo e aumentando a capacidade de 
utilização dos equipamentos.

Insuperável rendimento  
de aplicativo
Processador de 800 MHz, memória Flash de 
8GB e suporte de redes LAN sem fio 
802.11a/b/g/n; oferece velocidades similares 
às obtidas com um computador de mesa para 
aplicativos exigentes.

Android fortalecido  
para empresas
Incorporamos uma série de novas funções que 
fazem do sistema operacional (SO) direcionado 
para o consumidor de Android um SO 
verdadeiramente empresarial.

Personalize com sua marca
Escolha a cor da carcaça (bisel) e insira seu 
logotipo para promover sua marca. Permite ao 
cliente identificar na hora seus vendedores e 
desestimula o roubo de dispositivos.
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Número de Peça: SS-MC40. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo do M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais 
registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. 
© 2012 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.

*  Os dispositivos Motorola Solutions requerem o cliente Push-to-Talk Express complementar da Motorola; os dispositivos móveis de outros fornecedores 
requerem o cliente Unified Retail Communications da Motorola; os rádios bidirecionais requerem o servidor Radio Link da Motorola.

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES
Câmera Câmera posterior de 8 MP com foco automático com 

objetivo para leitura de códigos de barras e captura 
de imagens.

Transações de 
pagamento

Leitor de banda magnética (MSR) integrado con 
cabeçote criptografado (opcional)

Tipos de dados Códigos de barras 1D/2D, fotografias, vídeo, 
assinaturas, documentos; lê cartões de crédito/
fidelidade/presente como parte da transação de 
pagamento (somente modelo MSR)

VOZ E VÍDEO

PTT (cliente incluído), modelos VoIP (cliente VoIP não incluído); mãos livres 
de alta qualidade; admite fones de ouvido sem fio (Bluetooth); admite fones 
de ouvido PTT; modos microtelefone/mãos libres

COMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS DE  
REDES LAN SEM FIO

Rádio Tri-modo IEEE® 802.11a/b/g/n

Segurança Modos de segurança: Legado, WPA y WPA2
Criptografado: WEP (40 y 128 bits), TKIP e AES
Autenticação: TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS 
(MSCHAP v2), TTLS (PAP), PEAP (MS-CHAP v2), 
PEAP (GTC), FAST (MS-CHAP v2), FAST (GTC), LEAP.

Velocidades de 
dados

802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps
802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n: 6,5, 13, 19,5, 26, 39, 52, 58,5, 65 Mbps
Leve em conta que as velocidades de dados 802.11n 
podem ser superiores

Canais de 
funcionamento

Canal 36-165 (5180 – 5825 MHz), Canal 1-13 
(2412 - 2472 MHz); Os canais/as frequências de 
funcionamento reais dependem da regulamentação 
vigente e dos órgãos de certificação

COMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS DE  
REDES LAN SEM FIO

Bluetooth Classe II, v 2.1 com EDR; antena integrada

PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS

Os acessórios incluem bases de carga individuais e de 5 ranhuras; 
carregadores de bateria individuais y de 4 ranhuras; capa e solução portátil 
para o transporte de equipamentos. (Para obter uma lista completa de 
acessórios, acesse www.motorolasolutions.com/br/computacaomovel).

REGULAMENTAÇÃO

Para obter informações sobre regulamentação vigente, acesse  
www.motorolasolutions.com/br/computacaomovel

GARANTIA

Sujeita aos termos e condições do certificado de garantia de hardware 
Motorola, a garantia do MC40 cobre defeitos de fabricação e materiais por 
um período de 1 (um) ano a partir da data do envio.  
Para acessar o certificado de garantia completo, acesse  
http://www.motorolasolutions.com/warranty

SERVIÇOS RECOMENDADOS

Managed Device Service; 
Service from the Start with Comprehensive Coverage

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões  
(A x A x P)

Com leitor de banda magnética (MSR):
143,9 mm x 72,8 mm x 31,8 mm
5,66” x 2,87” x 1,25”
Sem leitor de banda magnética:
143,91 mm x 72,8 mm x 20,1 mm
5,66” x 2,87” x 0,79”

Peso com Batería Com MSR: 266,1 g/9,38 oz
Sem MSR: 257,7 g/9,09 oz

Tela Capacitiva de 4,3”; 480 x 800; 300 NIT

Painel tátil Capacitivo de dois toques

Retroiluminação Retroiluminação LED

Bateria padrão Bateria inteligente recarregável de íon de lítio de 
3,7V, 2680 mAh

Bateria de reposição Bateria NiMH (recarregável) 15 mAh 3,6 V (não 
acessível pelo usuário)

Conectividade Conector OTG USB 2.0

Notificação LED, áudio e vibrador

Teclado numérico Teclado numérico na tela

Áudio Alto-falantes, microfone e conector para fones de 
ouvido (mono, entrada de 2,5 mm com microfone); 
áudio estéreo via fones de ouvido Bluetooth estéreo

CARACTERÏSTICAS DE RENDIMENTO

CPU Processador dual-core OMAP 4 de 800MHz

Sistema operacional Android 2.3

Memória 1 GB RAM/8 GB Flash

AMBIENTE DO USUÁRIO

Temperatura de 
funcionamento

0°C a 50°C/32°F a 122°F 

Temperatura de 
armazenamento

-40°C a 70°C/-40°F a 158°F

Umidade 5% a 85% de umidade relativa (sem condensação)

Especificação sobre 
quedas

Várias quedas de 1,2 m (4’) segundo MIL-STD 810G; 
várias quedas de 0,9 m (3’) no piso 

Vedação IP54

ESD Descarga por ar ± 15KVdc, descarga direta ± 8KVdc, 
descarga indireta ± 2KVdc

TECNOLOGÍA DE SENSOR INTERATIVO (IST)

Sensor de 
movimento

Acelerômetro de 3 eixos que permite a implantação 
de detecção de movimento para orientação de tela 
dinâmica e gerenciamento de energia

Sensor de luz Automaticamente ajusta o brilho do retroiluminador 
de tela

Sensor de 
proximidade

Evita que sejam apertadas teclas acidentalmente no 
modo microtelefone

CAPTURA DE DADOS

Leitor Imager SE4500-DL

COMPUTADOR MÓVEL 
MC40: POTENCIALIZE SEUS 
FUNCIONÁRIOS DA LOJA 
COM SUPORTE PARA TODA 
A GAMA DE APLICATIVOS 
DO VAREJO DIRECIONADOS 
PARA O CONSUMIDOR… E 
MUITO MAIS:

•  Consulta de preços

•  Controle de inventário

•  Localizador de itens

•   Auditoria de preços/mudança 
de preços

•  Ponto de venda (POS) móvel

•  Reabastecimento de 
estoque/inventário para 
trabalhos leves

•  Redução de filas de espera

•  Venda assistida

•  Comparação de produtos

•  Cupons eletrônicos (na tela 
do telefone móvel)

•  Pesquisa de mercado

•  Transferências de inventário 
na loja

•  Busca de listas de casamento

•  Aplicativos de fidelidade/
finanças

•  Gerenciamento de 
planogramas

•  Atendimento de promoções

•  Comercialização

•  Compra competitiva/secreta

•  Pedidos por catálogo e na loja 
física

•  Gerenciamento da mão de 
obra/gerente

•  Treinamento


