
Dispositivos de captura de dados 
Capture mais que dados. Capture vantagens competitivas.



Escaneamentos consistentes. 
Sem surpresas. Apenas escaneamentos.
Como se define o desempenho de um scanner? Por sua capacidade de 
escaneamento: a capacidade de escanear códigos de barras danificados ou 
resistir a ambientes adversos. Problemas que não podem ser previstos até que 
eles aconteçam. Então, por que não escolher a solução mais completa?

A Zebra prevê cada desafio para que você possa escanear qualquer coisa, em 
qualquer lugar, sem exceções. Graças à nossa tecnologia exclusiva DataCapture DNA, 
tudo chega preparado para a operação: pronto para implantar, fácil de gerenciar e 
feito para acompanhar o crescimento da sua empresa.

Aproveite capacidades de escaneamento desenvolvidas e aprimoradas ao longo 
de mais de 50 anos de inovação comprovada, com opções para cada objetivo 
e orçamento. Você está protegido pela abordagem da Zebra que prevê e vence 
todos os desafios. Sem mais problemas. Apenas escaneamentos consistentes.
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Os scanners são só o começo 
Uma solução empresarial completa deve atender 
às necessidades de ponta a ponta

Veja além dos scanners. Considere o uso de computadores móveis inteligentes, 
tablets multitarefa e impressoras de alta constância que se integrem facilmente, 
façam emparelhamento instantâneo e se comuniquem livremente uns com os 
outros. Assim, você pode aumentar a eficiência e o impacto do gerenciamento, uso 
e compartilhamento de dados críticos.

Qual é o diferencial do portfólio de ponta a ponta da Zebra? Cada dispositivo 
por si só já otimiza o trabalho. Mas, quando utilizados juntos, seus funcionários 
alcançam a produtividade máxima.



DataCapture DNA da Zebra
A vantagem integrada de seus scanners 

Com a aceleração contínua dos avanços tecnológicos, é o software 

que seus scanners trazem que determina se eles continuarão 

relevantes, ágeis e com alto desempenho, mantendo o alto retorno 

sobre o investimento durante todo o ciclo de vida. É por isso 

que os scanners da Zebra vêm com uma vantagem integrada: o 
DataCapture DNA da Zebra.

Integração
Capacite os desenvolvedores para criar e integrar 
aplicativos com uso intensivo de dados sem 
dificuldades ou atrasos

• Crie aplicativos que executam mais tarefas além da captura 
de códigos de barras

• Emparelhe scanners em uma única etapa

• Desenvolva aplicativos mais rapidamente com código-fonte, 
aplicativos de amostra e vídeos instrutivos

Gerenciamento
Ofereça à equipe de TI 
gerenciamento e informações sobre 
os scanners, sem complicações

• Simplifique o gerenciamento da 
frota com resolução de problemas e 
gerenciamento remoto

• Atualize o firmware, visualize estatísticas 
e gere relatórios

• Corrija pequenos problemas antes 
que eles escalem

Otimização
Ajude os funcionários a escanear e concluir 
os trabalhos com mais rapidez

• Priorize um código de barras ou capture 
todos simultaneamente 

• Faça a leitura de praticamente qualquer código de 
barras de primeira, todas as vezes

• Capture documentos e preencha automaticamente 
campos de dados

Segurança
Embora o risco de segurança dos 
scanners seja mínimo, você e sua 
equipe de TI têm opções adicionais 
para proteger dados confidenciais

• Confie no cabo altamente seguro que 
conecta seus scanners da Zebra a um PC

• Criptografe os dados com a segurança do 
Bluetooth® e o emparelhamento simples

• Conte com a criptografia FIPS em 
modelos selecionados

DataCapture
DNA

Implantação
Simplifique a implantação dos scanners

• Detecte e programe os dispositivos automaticamente

• Configure-os no ponto de uso

• Não perca as configurações existentes com a preparação local

Implantação

Segurança

Integração
Otimização

Gerenciamento



Scanners de uso geral da Zebra
Captura de dados para todos os funcionários em todos os ambientes

As tarefas podem ser diferentes, mas os funcionários precisam da mesma coisa: leitura à prova de erros e de 

falhas em questão de segundos. Dê a eles os scanners projetados para aumentar a produtividade, para todos os 

ambientes de trabalho e desafios enfrentados.

Scanner de mão 1D/2D  
DS2200 Series
Simplicidade e economia garantidas

Os benefícios da leitura 2D por um valor excepcional 
com um investimento mínimo.

Recursos
• Modelos com e sem fio

• Preço atrativo

• Compatibilidade reversa com os cabos do LS2208

Diferenciais do portfólio
• Leitura sempre correta, na primeira tentativa, de códigos de 

barras 1D e 2D essenciais

• Opções de carregamento flexíveis com suporte de 
apresentação ou cabo micro USB (DS2278)

• Linha de mira com patente pendente que facilita a transição 
dos usuários de 1D para 2D

Scanner de mão 1D/2D DS8100 Series
Experimente o que há de mais novo em 
portabilidade de scanners

Ideal para varejistas que desejam investir para 
aumentar o número de transações por turno e 
diminuir o tempo de espera dos clientes.

Recursos
• Modelos com e sem fio

• Opção de suporte de mesa ou de apresentação (DS8178)

• Compatibilidade com Digimarc™ para agilizar o processo 
de pagamento

Diferenciais do portfólio
• Desempenho incomparável que captura instantaneamente 

até os códigos de barras mais difíceis de escanear 

• Medidor exclusivo de bateria sob demanda (DS8178)

• Bateria PowerPrecision+ que oferece visibilidade do estado 
da bateria (DS8178)

• Fontes de energia intercambiáveis que podem ser trocadas 
a qualquer momento (DS8178)

• Intelligent Document Capture, Multi-Code Data Formatting 
e recursos avançados como o ScanSpeed Analytics

4    zebra technologies

Scanner de mão 1D/2D 
DS4600 Series
Mais produtividade na sua organização

A versatilidade e o desempenho de escaneamento 
necessários para garantir a operação sem problemas 
de filas de caixa, linhas de produção e armazéns.

Recursos
• Modelo com fio

• Um modelo para cada necessidade de sua organização

Diferenciais do portfólio
• Desempenho de decodificação líder da categoria

• Alcance operacional líder do setor

• Multi-Code Data Formatting e Intelligent Document Capture 

Scanner complementar 1D/2D CS60
Design conversível inédito

Alterne com facilidade entre operações com e sem fio, 
portátil e hands-free.

Recursos
• Um mesmo dispositivo pode ser usado para diversos 

fluxos de trabalho

• Realização fácil de várias tarefas com um segundo 
botão programável que pode ser usado para alternar 
instantaneamente entre dois aplicativos host

• Compacto e vestível, quando a mobilidade é essencial

• Funcionamento durante todo o dia com medidor de bateria

Diferenciais do portfólio
• Mobilidade de ponta com carregamento indutivo Qi

• Emparelhamento NFC com outros dispositivos com um toque, 
em uma fração de segundo



 

Scanners de uso geral

DS2200  
Series

DS4600  
Series

DS9300  
Series 

DS8100 
Series

DS9900  
Series

CS60 
Series

Econômico Intermediário Premium Complementar

Manufatura • •

Varejo • • • • • •

Viagem e transporte • • • • • •

Hospitalidade • • • • • •

Scanner híbrido de mão/hands-free 
1D/2D DS9900 Series
Design híbrido exclusivo

Máxima flexibilidade e conforto superior,  
projetado para aumentar a produtividade no PDV.

Recursos
• Design híbrido que oferece flexibilidade para uso manual 

ou hands-free

• Compatibilidade com Digimarc™ para agilizar 
o processo de pagamento 

• Componentes eletrônicos superiores que protegem o 
dispositivo contra derramamentos de líquidos

Diferenciais do portfólio
• Desempenho incomparável que captura instantaneamente 

os códigos de barras mais difíceis de escanear

• Desempenho de escaneamento ultrarrápido, com 
velocidade de leitura de 240 polegadas/segundo

• Sensores de movimento e de toque capacitivos com 
patente pendente que fazem com que o scanner passe 
instantaneamente ao modo portátil quando é pego 
com as mãos

• Intelligent Document Capture, Multi-Code Data Formatting 
e recursos avançados como o ScanSpeed Analytics

• Modelo RFID opcional para escanear etiquetas RFID em 
artigos de vestuário e joias finas
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Scanner hands-free  
1D/2D DS9300 Series
Um scanner de apresentação pequeno 
com funcionalidade sem medida

Oferece um formato compacto que cabe em qualquer 
lugar, além de um visual elegante.

Recursos
• Desenvolvido para leitura hands-free, mas apto para 

uso manual

• Formato compacto ideal para balcões de pagamento com 
pouco espaço 

Diferenciais do portfólio
• Captura instantânea de códigos de barras difíceis 

de escanear

• Desempenho ultrarrápido, com uma velocidade de leitura de 
120 polegadas/segundo

• Compatibilidade com Digimarc™ para agilizar o processo 
de pagamento

• Componentes eletrônicos superiores que protegem o 
dispositivo contra derramamentos de líquidos

• Intelligent Document Capture, Multi-Code Data Formatting e 
recursos avançados como o ScanSpeed Analytics
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Scanners para o setor de saúde da Zebra
Os avançados scanners para o setor de saúde da Zebra ajudam a reinventar os cuidados com os pacientes

No setor de saúde, não há espaço para falhas. Os scanners da Zebra simplificam as interações dos cuidadores com 
seus pacientes. O uso de scanners, embora já seja parte normal da rotina dos cuidadores, ajuda a evitar erros médicos, 
melhorar a segurança dos pacientes e aumentar a produtividade. Quando a tecnologia de leitura de imagens automatiza 
tarefas administrativas, os cuidadores podem se concentrar no que os pacientes realmente precisam.

Scanner 1D/2D DS4600 Series 
para o setor de saúde
Versatilidade de leitura para todo o hospital

Um scanner versátil para o setor de saúde que 
aumenta a produtividade em todo o hospital.

Recursos
• Modelo com fio 

• Gabinete resistente a desinfetantes para suportar a 
desinfecção frequente

Diferenciais do portfólio
•  Desempenho inigualável que permite escanear códigos 

de barras pequenos, refletivos e curvos em frascos de 
medicamentos, bolsas IV, seringas, lâminas de amostras e mais

• Modo noturno para não incomodar os pacientes

• Mira de LED verde que evita o desencadeamento de episódios 
de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e é segura 
para uso em qualquer parte do hospital

Scanner híbrido 1D/2D DS9900 
Series para laboratórios
Projetado para uso em laboratório

Aumente a eficiência e a precisão dos fluxos de trabalho 
com o leitor de imagens híbrido de apresentação feito 
para uso laboratorial.

Recursos
• Design híbrido que oferece flexibilidade para uso manual 

ou hands-free

• Componentes eletrônicos superiores que protegem o dispositivo 
contra derramamentos de líquidos

Diferenciais do portfólio
• Escaneamento dos variados tipos de códigos de barras 

encontrados em laboratórios, inclusive códigos de barras 
pequenos de alta densidade e bandejas de amostras codificadas 
por cores ou cassetes para biópsia

• Desempenho de escaneamento ultrarrápido, com velocidade de 
leitura de 240 polegadas/segundo

• Escaneamento de etiquetas securPharm usadas para evitar que 
os pacientes recebam medicação falsificada

• Modelo RFID opcional para escanear etiquetas RFID em 
bolsas de sangue

Scanner 1D/2D DS8100 Series 
para o setor de saúde
Melhore os cuidados com os pacientes

Integração fácil aos fluxos de trabalho existentes.

Recursos
• Modelos com e sem fio 

Diferenciais do portfólio 
• Desempenho inigualável que permite escanear códigos 

de barras pequenos, refletivos e curvos em frascos de 
medicamentos, bolsas IV, seringas, lâminas de amostras 
e mais

• Gabinete de fácil limpeza sem orifícios de alto-falante, 
parafusos expostos e sobremolde 

• Gabinete resistente à mais ampla gama de desinfetantes, o 
que permite usá-lo em todas as suas instalações 

• Modo noturno para não incomodar os pacientes

• Mira de LED verde que evita o desencadeamento de 
episódios de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e é 
segura para uso em qualquer parte do hospital

• Fontes de energia que podem ser trocadas a qualquer 
momento (DS8178-HC)

• Medidor de bateria que indica quando o scanner precisa ser 
carregado ou substituído (DS8178-HC) Scanner complementar 1D/2D CS60-HC

Design conversível inédito

Alterne com facilidade entre operações com e sem fio, 
portátil e hands-free.

Recursos
• Modelos com e sem fio, conversíveis

• Um mesmo dispositivo pode ser usado para diversos fluxos 
de trabalho

Diferenciais do portfólio
• Gabinete resistente à mais ampla gama de desinfetantes, o que 

permite usá-lo em todas as suas instalações

• Modo noturno para não incomodar os pacientes

• Mira de LED verde que evita o desencadeamento de episódios de 
transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e é 
segura para uso em qualquer parte do hospital

• Realização fácil de várias tarefas com um segundo botão programável

• Mobilidade de ponta com carregamento indutivo Qi

Scanner 1D/2D DS2200 Series 
para o setor de saúde
Confiável, econômico e desenvolvido 
para o setor de saúde

Oferece um escaneamento econômico e confiável 
para aumentar a segurança dos pacientes e a 
produtividade dos funcionários.

Recursos
• Modelos com e sem fio 

• Gabinete resistente a desinfetantes para suportar a 
desinfecção frequente

Diferenciais do portfólio
•  Leitura sempre correta, na primeira tentativa, de códigos 

de barras 1D e 2D

• Preço atrativo

• Modo “Não perturbar” com iluminação intermitente para 
não incomodar os pacientes



 

Scanners especializados

Scanner 
ultrarrobusto 
3600 Series

Scanner fixo 
DS457

Scanner de plano 
único DS7708

Scanner 
multiplano 
MP7000

Manufatura • •

Varejo • • • •

Viagem e transporte •

Armazéns •

Scanner fixo  
1D/2D DS457
Leitura de grande volume, hands-free

Escaneamento rápido tanto em PDV de varejo e 
portões de embarque de aeroportos como em linhas 
de produção de manufatura.

Recursos
• Compacto, projetado para espaços reduzidos

• Pode ser usado como scanner independente ou ser 
integrado aos quiosques de autoatendimento com maior 
restrição espacial

• Quatro modelos de captura de dados: alcance padrão, alta 
densidade, análise de carteiras de habilitação, marcações 
diretas em peças (DPM)

Diferenciais do portfólio
• Velocidade de obturação do sensor com resposta rápida 

• Padrão de mira exclusivo: ponto central brilhante que 
garante um escaneamento rápido e preciso, mesmo sob a 
luz do sol

Scanner multiplano  
1D/2D MP7000
Experiência de pagamento insuperável  
nas lojas mais movimentadas

Agilize as filas com a próxima geração de leitores de 
imagem para PDV, com câmera colorida e vídeo ao vivo.

Recursos
• Compatível com códigos de barras Digimarc™

• Capacidade de captura de imagens de cheques, recibos, 
contas de serviços públicos e mais

• Projetado para caber facilmente no seu balcão atual

• Scanner lateral para o cliente e balança integrada opcionais

Diferenciais do portfólio
• Fácil de implantar e consertar, feito com quantidade menor 

de componentes e peças

• Menor consumo energético do setor

• Durabilidade superior, máximo tempo de atividade e  
o melhor custo total de propriedade do setor

• Câmera colorida de 2,3 MP opcional compatível com usos 
inovadores, como o reconhecimento de produtos de hortifrúti 
e a detecção da troca de etiquetas de preços

Scanner ultrarrobusto  
3600 Series
Desempenho incansável sem 
interrupções

Mesmo depois de várias pancadas, continua 
escaneando à distância e com rapidez. 

Recursos
• Modelos com e sem fio 

• Vários modelos de captura de dados: alcance padrão,  
alta densidade, marcações diretas em peças (DPM), alcance 
estendido e mais

Diferenciais do portfólio
• Captura instantânea de códigos de barras difíceis de 

escanear

• As melhores especificações de quedas e impactos 

• À prova de poeira, água e borrifos; com  
vedação IP65 e IP68

• Projetado para resistir à umidade, calor e frio extremos 

• PowerPrecision+ que oferece visibilidade do estado da 
bateria (somente no modelo sem fio)

• Medidor exclusivo de bateria sob demanda 
(somente no modelo sem fio)

• Versatilidade com um teclado e um visor colorido 
(DS3600-KD)

Scanners especializados
Scanners que entendem seus negócios

Nossas equipes de design de produto 

trabalham com clientes como você, 

observando como utilizam seus scanners 

em armazéns, lojas de varejo e plantas 

de manufatura. A partir de nossos insights 

avançados, desenvolvemos scanners feitos 

para otimizar seu desempenho.

Scanner de plano único  
1D/2D DS7708 
Simplicidade de leitura instantânea

Ideal para PDV com terminais de pagamento 
tradicional ou de autoatendimento com volume 
médio a alto.

Recursos
• Scanner fixo hands-free para uso no balcão 

• Porta USB padrão para scanner auxiliar

Diferenciais do portfólio
• Alta taxa de leitura na primeira tentativa

• Janela recuada com proteção contra marcas e arranhões

• Maior campo de visão de escaneamento da categoria

• Alimentação via USB, sem necessidade de fonte de 
alimentação adicional

• Componentes eletrônicos superiores que protegem 
contra derramamentos de líquidos
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Serviços Globais
Maximize o tempo de atividade e o retorno sobre o investimento 

Seja para entender a utilização nas operações, maximizar a previsibilidade e o tempo de 

atividade, reduzir as vulnerabilidades dos dispositivos ou simplesmente compreender os 

dados de seus dispositivos de borda, o portfólio de serviços da Zebra oferece expertise 

para ajudar em cada etapa.

Planos de manutenção 
Zebra OneCare™
Máximo desempenho e tempo de atividade 
dos dispositivos, sempre. Essas são as 
vantagens de proteger seu investimento 
na Zebra. Além disso, oferecemos planos 
de manutenção que ajudam a reduzir as 
vulnerabilidades dos dispositivos. Acabe 
com as interrupções não programadas, as 
despesas não previstas com consertos e 
muito mais. Existe um plano de manutenção 
Zebra OneCare ideal para você, sejam quais 
forem suas necessidades: cobertura ampla, 
reposição avançada de dispositivos, suporte 
local, assistência com problemas técnicos, 
suporte de software, visibilidade em nuvem 
dos contratos, dados de consertos e casos 
de suporte técnico.*

E você também pode otimizar e personalizar 
os serviços de suporte de acordo com as 
necessidades específicas da sua empresa 
com módulos de serviços adicionais 
flexíveis, que oferecem conserto e 
devolução rápidos, manutenção de baterias, 
configuração e teste de dispositivos, 
serviços gerenciados e muito mais.  

 

 

 

 

 

 

Serviços Exclusivos da Zebra* 
Os insights de dados extraídos a partir 
das tecnologias presentes na borda da 
sua rede podem abrir um novo mundo de 
oportunidades comerciais. Mas sem os 
recursos e conhecimentos certos, você pode 
não conseguir aproveitar todas as vantagens.

Os Serviços Exclusivos da Zebra 
facilitam a integração de novas 
tecnologias em seus ambientes de TI 
e fluxos de trabalho existentes.  
 
 Validação de soluções: teste seus 
 aplicativos personalizados   
 relacionados à solução da Zebra 
 com os sistemas de TI e fluxos de 
 trabalho empresariais existentes. 
 
 
 Solução Jumpstart: acelere a 
 implantação da solução com 
 uma prova de conceito completa, 
 reduzindo as despesas não 
 planejadas e minimizando 
 o tempo de inatividade. 
 
 Aprendizagem como serviço: 
 ofereça capacitações virtuais 
 e ministradas por instrutores 
 para introduzir novas tecnologias e 
 manter os funcionários atualizados.

* A disponibilidade e as características do serviço e o prazo para conserto podem variar entre 
países. Para mais informações, entre com contato com um representante de vendas da Zebra.

Para ver os scanners que podem melhorar o desempenho de suas equipes de vendas,  
acesse www.zebra.com/scanners

ZEBRA e a cabeça de Zebra estilizada são marcas comerciais da Zebra Technologies Corp., registradas em muitas jurisdições no mundo todo. 
Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. ©2021 Zebra Technologies Corp. e/ou suas afiliadas. 25/06/2021

Sede Corporativa e 
América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA (Europa, 
Oriente Médio e África)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com

http://www.zebra.com/scanners
mailto:inquiry4@zebra.com
mailto:contact.apac@zebra.com
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
mailto:contact.emea@zebra.com
mailto:la.contactme@zebra.com

