
FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO
ZEBRA RFD5500 UHF RFID SLED

LEVE OS BENEFÍCIOS DO RFID PARA A EMPRESA
O RFD5500 UHF RFID Sled leva tecnologia RFID líder na indústria a seus computadores móveis MC55, MC65 e Symbol MC67.

Trata-se de um acessório versátil que converte estes computadores móveis em revolucionários leitores RFID de mão, ideais para 

ambientes tais como pisos de venda na loja e escritórios tradicionais, assim como também para uso em campo com qualquer dos 

dispositivos MC65 e MC67 aptos para WAN. Com seu design leve e resistente e sua empunhadura em forma de pistola bem 

balanceada, o RFD5500 é indicado para as aplicações mais intensivas em termos de leitura. E o motor do leitor RFID avançado e 

de alta eficiência da Zebra aumenta a velocidade de leitura, oferece um bom desempenho total e melhora a produtividade de suas 

operações.

FUNCIONALIDADE DE LOCALIZAÇÃO FÁCIL DE USAR
Muitos leitores RFID de mão podem identificar a proximidade geral de um determinado item; por exemplo, uma prateleira. O 

RFD5500 oferece uma exclusiva combinação de indicações visuais e sonoras que permitem ao funcionário encontrar rapidamente 

o item que está procurando. Na medida em que o equipamento se aproxima de determinado item, ouve-se um tom que vai 

variando de volume e intensidade, e na tela observa-se uma barra gráfica cada vez maior. Isso faz com que os funcionários possam

localizar qualquer item rápida e facilmente, independentemente de onde estiverem.

INCOMPARÁVEL DESEMPENHO RFID
A maioria dos leitores RFID oferece uma variada gama de antenas: polarização linear para maior alcance de leitura ou polarização

circular para uma cobertura mais ampla. Antena omnidirecional patenteada da Zebra; oferece o melhor de ambos mundos: maior 

alcance de leitura e uma área de cobertura mais ampla. A antena do RFD5500 é uma antena não sensível à orientação que confere 

um nível de confiabilidade excepcional e faz com que não seja necessário alinhar o leitor com a etiqueta com muita precisão. Isso 

faz com que os trabalhadores possam capturar dados RFID de maneira rápida e precisa, mesmo em itens difíceis de alcançar, 

desde uma pilha de roupa em uma loja ou uma caixa de arquivos em um escritório até uma prateleira cheia de fitas no centro de 

dados.

FUNCIONALIDADE DE CAPTURA DE DADOS DUAL
O RFD5500 incorpora as melhores tecnologias de captura de dados RFID de sua classe para a melhor capacidade de leitura de 

códigos de barras de seu MC55, MC65 ou MC67. A versatilidade de dois leitores em um mesmo dispositivo permite aos 

funcionários localizar produtos, ler dados RFID mesmo sem linha de visada, e capturar códigos de barras 1-D danificados ou de 

má qualidade sem interromper o fluxo de trabalho. Também se traduz em menos dispositivos para se comprar e gerenciar e, ainda,

em um custo total de propriedade mais baixo.

*Admite a Série MC55 (MC55N0-xxx e MC55A0-xxx) e a Série MC6X (MC65 e MC67, excluindo configurações Android)

Para mais informações sobre o RFD5500 UHF RFID Sled, visite-nos no 
Websitewww.zebra.com/rfd5500

ZEBRA RFD5500 UHF RFID SLED
CONVERTA SEUS COMPUTADORES MÓVEIS ZEBRA EM 
LEITORES RFID DE MÃO DE CLASSE EMPRESARIAL

FUNÇÕES
RFID portátil de classe 
empresarial para 
implantações mundiais
Admite regiões baseadas em 

frequências RFID da Europa, 

Japão e EUA

Motor de leitor RFID 
Zebra
Oferece um desempenho de 

leitura avançado e de alta 

eficiência para aumentar a 

velocidade de leitura e melhorar

o desempenho total

Interfaces de 
Programação de 
Aplicativos (API) fáceis 
de usar
Desenvolvimento de aplicativos

de maneira rápida e rentável

ANTENA RFID MAX
Maximize o desempenho de 

suas soluções RFID com esta 

antena patenteada não sensível 

à orientação. A exclusiva 

combinação de polarização 

linear e circular maximiza o 

alcance de leitura e a área de 

cobertura, disponibilizando a 

extraordinária confiabilidade 

exigida para a captura de 

etiquetas, mesmo em itens 

difíceis de se alcançar.

MAX SECURE
MAX Secure oferece as funções

de segurança exigidas para 

garantir a segurança na 

transmissão de dados sobre 

WLAN ou WWAN, inclusive 

os aplicativos altamente 

sensíveis especialmente 

projetados para as áreas de 

governo e segurança pública.



ESPECIFICAÇÕES DO RFD5500

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões 20 x 18 x 7,5 cm

Peso 395 g (não inclui MC55)

Bateria RFID 3.7V, 2400 mAh

Opções de captura de 

dados

RFID

AMBIENTE DO USUÁRIO

Especificações Queda 

sobre quedas

Queda de 1,20 m (4’) no concreto 

dentro da faixa de temperatura de 

funcionamento

Especificações sobre 

batidas

250 quedas de 5 m/1,64’ (500 quedas) 

na temperatura ambiente

Temperatura de 

funcionamento

-10°C a 50°C (14°F a 122°F)

Temperatura de 

armazenamento

-40°C a 70°C (-22°F a 160°F)

Umidade 5 a 85%, sem condensação

Descarga eletrostática 

(ESD)

Descarga por ar +/-15kV,

descarga direta +/-8kV,

descarga indireta +/-8kVdc

RFID

Potência de saída UE: 1/2W ERP

JP: 1/2W EIRP

EUA: 1W EIRP

Tipo de Antena Integrada; omnidirecional

Faixa de frequência UE: 865-868 MHz

JP: 918-920 MHz

EUA: 902-928 MHz

Padrões admitidos EPG Global Classe 1 Gen 2

REGULAMENTAÇÃO

EMI/EMC FCC Parte 15 Classe B; ICES 003 

Classe B; EN 301 489-1; EN 301 489-

3; EN 55022; EN55024

Segurança elétrica UL 60950-1, CSA C22.2 N°60950-1, 

IEC 60950-1

Exposição RF UE: EN 50364; EUA: FCC OET 

Boletim 65 Suplemento C; Canadá: 

RSS-102

RFID UE: EN 302 208, FCC 15.247;

Canadá: RSS 210

GARANTIA

A garantia do RFD5500 tem vigência de um ano (12 meses) a 

partir da data do envio, desde que o produto não tenha sido 

modificado e seja utilizado sob condições normais e adequadas. 

Cobre todos tipos de defeitos de fabricação e materiais.

* A iluminação LED com alto fator de ondulação CA pode 

afetar o desempenho da leitura.

Como inserir os produtos MC55, MC65 ou MC67 no Sled?

Arraste o computador móvel inserindo-o no Sled até que trave na posição correta. As travas servem para prender o computador 

móvel ao sled.

Número de peça: SS-RFD5500.©2015 ZIH Corp e/ou seus afiliados. Todos os direitos reservados.

Zebra e a cabeça estilizada da Zebra são marcas registradas da ZIH Corp., registradas em diversas jurisdições em todo o mundo. Todas as outras marcas registradas pertencem a 

seus respectivos proprietários.
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