
LINHA DE 
NEGÓCIOS

PLATAFORMA/ 
FAMÍLIA RECURSOS   »   DESEMPENHO   »   DURABILIDADE

MOBILIDADE Computador móvel 
ScanPal™

EDA51
A solução de transporte e logística 
leve, portátil e econômica. 
Modelos com compartimento 
para desinfecção

EDA61K
O computador móvel 
compatível com 4G, robusto, 
com teclado, para aplicações 
de transporte e logística

MOBILIDADE Mobility Edge™
Computador móvel

CT45
A família escalonável CT45 permite 
que os trabalhadores móveis 
trabalhem na rua, embaixo de chuva, 
ou até mesmo em um armazém 
empoeirado. Incorporado com a 
mais recente tecnologia Wi-Fi 6

CT60/CT60XP
O computador móvel resistente, 
touchscreen, desenhado para 
transportadoras com caixas de 
transporte e fluxos de trabalho de 
entrega. Modelos selecionados 
disponíveis com estrutura externa 
preparada para desinfecção

CK65
Dispositivo ultrarresistente que 
aumenta a produtividade da 
cadeia de suprimentos com ciclo 
de vida estendido e gerador de 
imagens FlexRange.

MOBILIDADE Mobility Edge™
Tablet/computador 
veicular

RT10
Tablet resistente projetado para  
rápida adoção pelo usuário,  
ajudando a minimizar o CTO  
(custo total de propriedade)  
e otimizar os fluxos de trabalho  
de T&L. Disponível para 
Windows® e Android™

VM1A/VM3A
O computador móvel veicular 
e robusto de tamanho 
padronizado mais eficaz 
do setor, projetado para ser 
produtivo em operações 
de armazém, transporte e 
logística leves e de frete. Inclui 
docagem cruzada e portas

 IMPRESSÃO Impressora portátil MPD31D
Impressora portátil pequena 
projetada para fluxos de  
trabalho de entrega de  
correio e encomendas.

RP2/4
Impressora de etiquetas e recibos portátil 
ultrarresistente. Impressão de qualidade, baixo 
ruído, funcionalidade MDM e longo alcance, 
comunicação de dados rápida e segura para 
WLAN. Permite troca mesmo aquecida e é 
equipada com sensor inteligente 

IMPRESSÃO Impressora de 
quiosque

PC43K
A solução multifuncional de quiosque 
autônoma para uso como terminal em 
ponto de venda ou para envio de devoluções. 
Compatível com aplicativos de terceiros, como 
leitor RFID, identificação por impressão digital 
e leitores de cartão de crédito

.

IMPRESSÃO Impressora industrial Série PM
As impressoras “inteligentes” 
integradas da nossa série PM 
oferecem maior eficiência e 
menor custo para necessidades 
de impressão de alta demanda. 
O dispositivo PM pode imprimir 
até 7.000 etiquetas/dia**

PX940V
A única impressora industrial 
com verificador de grau ANSI 
integrado e precisão de ±0,2 mm 
para garantir que os códigos de 
barras sempre possam ser lidos 
e impressos de ponta a ponta em 
etiquetas pequenas. A série PX 
pode imprimir mais de 10.000 
etiquetas/dia**
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EDA52
Um computador móvel de classe empresarial 
de 5,5" que fornece conectividade confiável 
e segura entre trabalhadores da linha de 
frente e sistemas de negócios de back-
end com uma bateria extraordinária para 
suportar mais de 12 horas* de uso contínuo
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LEITURA Leitor de código de 
barras wearable

8680i
A solução wearable e ergonômica 
projetada para otimizar fluxos de 
trabalho de varejo, como separação, 
classificação e armazenamento

LEITURA Scanner de imagens 
por área

Xenon XP 1952g
Leitor de código de barras de 
varejo sem fio premium com 
escaneamento de alto desempenho, 
durabilidade excepcional e 
conectividade Bluetooth®. Modelos 
disponíveis com estrutura externa 
preparada para desinfecção 

Granit 19Xi com/sem fio
Leitor de código de barra de alcance 
total sem fio com profundidade 
de campo líder de mercado que lê 
praticamente todos os códigos de 
barras 1D e 2D de alcance total, do 
contato próximo a mais de 16 metros 
(52,5 pés) de distância***

SOFTWARE

Trabalho guiado
Oferece às operações o impulso necessário 
para competir com eficiência máxima

Smart Talk
Uma solução de comunicação multifuncional 
mais inteligente que conecta todos os funcionários 
habilitados para dispositivos móveis

OPERATIONAL 
INTELLIGENCE

Operational Intelligence
Uma plataforma centralizada e baseada na nuvem 
para gerenciar e analisar dados relacionados 
a ativos organizacionais, tarefas e pessoas

SERVIÇOS

O Honeywell as-a-Service (HaaS) é um plano de pagamento mensal para a aquisição de software, hardware e serviços. O plano simplifica a maneira como você adquire e gerencia o ciclo de vida dos ativos críticos. Entre em contato para 
descobrir como a HaaS pode beneficiar a sua operação.

HONEYWELL MARKETPLACE

Encontre soluções de software, tecnologias e serviços inovadores para atender às suas necessidades estratégicas internas e de clientes no Honeywell Marketplace.

Para obter mais informações sobre nossos 
produtos e soluções de transporte e logística da 
Honeywell, acesse https://sps.honeywell.com/
br/pt/industries/transportation-logistics 

Honeywell Safety and Productivity Solutions
Av. Tamboré, nº 267, 16/17 andar -  

Canopus Corporate, Torre Sul; 

Barueri, São Paulo - Brasil

800-582-4263

www.honeywell.com

* A vida útil da bateria depende do uso e de outros fatores
** A quantidade das etiquetas de impressão depende do uso e de outros fatores
*** Há várias opções de FlexRange, dependendo do ambiente e da aplicação

ScanPal é uma marca comercial ou marca registrada da Honeywell International Inc. Mobility Edge 
é uma marca comercial ou marca registrada da Honeywell International Inc. Granit é uma marca 
comercial ou marca registrada da Honeywell International Inc. FlexRange é uma marca comercial ou 
marca registrada da Honeywell International Inc.
Android é uma marca comercial ou marca registrada da Google LLC.
Bluetooth é uma marca comercial da Bluetooth SIG Inc.
Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.
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