
ScanPal EDA50
Dispositivo Híbrido Empresarial

O dispositivo híbrido empresarial ScanPal™ EDA50 da Honeywell oferece 

uma experiência excepcional aos usuários que precisam ter visibilidade 

em tempo real das informações comerciais estratégicas do seu negócio. 

Projetado para ser manuseado no cotidiano da sua operação, o ScanPal 

EDA50 permite que os colaboradores do varejo, restaurantes, hospitais, 

laboratórios de análises clínicas, operações logísticas acessem, capturem 

e enviem informações estratégicas em tempo real.

Unindo o design moderno em um dispositivo touch-screen amigável, de 

fácil manuseio, ergonômico e de fácil portabilidade, o ScanPal EDA50 

garante acessibilidade e produtividade ao seu negócio. A partir do sistema 

operacional Android™ e do processador projetado para atendimento de 

operações de venda assistida, pesquisa e gestão no ponto de venda (POS), 

de estoque, gôndola, hospitalar e outras opções avançadas de captura de 

dados, o dispositivo ScanPal EDA50 é ideal para múltiplas aplicações.

Um grande diferencial deste equipamento é a alta durabilidade da bateria 

comparada aos smartphones atendendo a um turno completo de trabalho.

O dispositivo apresenta um painel de toque com resistência diferenciada, 

trazendo a tecnologia Gorilla®. Oferece um display de fácil digitalização em 

ambientes internos e externos. O desenho ergonômico garante facilidade 

de uso, conforto e portabilidade.

O dispositivo ScanPal EDA50 combina conforto 

e produtividade oferecendo aos usuários a 

visibilidade em tempo real das informações 

comerciais estratégicas ao negócio da empresa 

de forma econômica.

R EC U R S O S  E  B E NE F ÍC I O S

Uma plataforma líder na 
indústria: o processador: 
Qualcomm® 
Snapdragon™ 410 
com CPU de 1.2 GHz 
quad-core permite 
rápido acesso a 
aplicações comerciais  
fundamentais.

Ampla tela de toque 
capacitiva com 12.7 
cm (5'') Corning 
Gorilla® que pode 
ser lida tanto em 
ambientes internos 
quanto externos e 
também funciona 
quando usada com 
mãos molhadas.

Design leve que 
oferece ao usuário a 
combinação perfeita 
de durabilidade, 
conforto, conveniência 
e portabilidade.  
Pequeno o 
suficiente para caber 
convenientemente em 
um bolso.

Apresentando 
uma tecnologia de 
bateria inteligente, o 
dispositivo ScanPal 
EDA50 pode funcionar 
por um turno completo 
e muito mais.

Os dispositivos ScanPal 
EDA50  podem ser 
facilmente conectados 
a vários dispositivos, 
oferecendo a capacidade 
para suportar mais 
aplicações e utilizações.

Computadores Móveis



ScanPal EDA50 Especificações Técnicas

MECÂNICA
Dimensão: 153,5 mm x 78,9 mm x 18 mm 
(6,04'' x 3,11'' x 0,71'')
Peso: 270 g (9,52 oz)
Tamanho da  Tela: 12,7 cm (5,0'') 
Resolução: 1280 x 720 Alta Definição 
Luz de Fundo: LED
Tela de Toque: Capacidade multitoque
Teclas: Tecla de aumento/diminuição e volume, 
leitor esquerdo/direito, liga/desliga, reiniciar 
Teclas de Função: Três teclas de toque (Voltar, 
Iniciar, Menu)

AMBIENTAL
Temperatura de Operação: -10°C a +50°C 
(+14°F a +122°F) 
Temperatura de Armazenagem: -20°C a +60°C 
(-4°F a +148°F)
Umidade: 10% a 90% (sem condensação)
Queda: Quedas múltiplas de 1,2 m (4 pés) no 
concreto em temperatura ambiente
Tombo: 200 vezes a 0,5 m (1.64 pés)
ESD (proteção à descarga eletrostática): ±8 kV 
direto; ±12 kV no ar
Vedação Ambiental: IP54
Vibração: rms vertical = 1,04 g, 
rms transversal = 0,2 g, rms logitudinal = 0,74 g

ARQUITETURA DO SISTEMA
Processador: Qualcomm Snapdragon 410 
MSM8916 1,2 GHz quad-core  
Memória: 2 GB RAM, 8 GB/16 GB Flash  
Sistema Operacional: Android 7.1.1 com 
Google Mobile Services
Idioma Padrão: Inglês universal  
Expansão de Armazenamento: MicroSDHC (até 
32 GB)
Bateria: íon lítio, 3,8 V, 4000 mAh
Bateria tipo Botão: 22 mF super-cap
Relógio em Tempo Real: Backup de 10 min via 
super-cap
Tempo de Carga: 4 horas
Duração da Bateria: 12 horas
Notificação de Digitalização: Luz Vermelha/
Verde 
Co-Localização do Rádio: Todos os rádios 
funcionam simultaneamentee
Mecanismo de Digitalização: Imager HI2D

Câmera: Colorida de 5,0 megapixels com foco 
automático e flash de LED 
LEDs: Condição da Bateria: Vermelha/Verde/
Azul 
Garantia: Garantia de fábrica de 01 (um) ano

CONECTIVIDADE SEM FIO
WWAN 

(Somente para WWAN – Suporte a Redes 3G 
e 4G): 
 GSM & EDGE: Bandas 2/3/5/8 
 WCDMA: Bandas 1/2/4/5/8 
 FDD-LTE: Bandas 1/2/3/4/7
Sem certificação GCF

WLAN: EEE 802.11 a/b/g/n radio
NFC
Bluetooth® Classe 4.0
Protocolos GPS Suportados: Receptor GNSS 
paraGPS, GLONASS e Compass (Beidou)

ACESSÓRIOS
Suporte de Carga Individual
Alça de Mão
Bateria de Reposição
Cabo de Comunicação USB: Micro USB 2.0 (se 
comunica com PC, compatível com adaptador /
carregador USB) 
Adaptador de Parede USB: 5V/2A

Para uma lista completa 
de todas as aprovações e 
certificações do aparelho 
visite:www.honeywellaidc.
com/compliance. 

Para uma lista completa 
de todas as simbologias 
de código de barras 
compatíveis, visite: 
www.honeywellaidc.com/ 
symbologies.

ScanPal® é a marca 
registrada da Honeywell 
International Inc. nos 
EUA e/ou outros países.

Bluetooth® é a marca 
registrada a Bluetooth SG, 
Inc. nos Estados Unidos 
e/ou outros países

Android® é a marca 
registrada de Google, 
Inc. nos Estados Unidos 
e/ou outros paises.

Qualcomm® e 
Snapdragon® são 
marcas registradas da 
Qualcomm Technologies, 
Inc. nos Estados Unidos 
e/ou outros países.

Gorilla® é marca 
registrada da Corning 
Incorporated nos Estados 
Unidos e/ou outros países.

Todas as demais 
marcas registradas são 
de propriedade dos 
respectivos donos.
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Para mais informações, visite:
www.honeywellaidc.com

Honeywell Safety and Productivity Solutions 
Av. Tamboré, 267 – 16º e 17º andares

Barueri, SP, 06460-000

(11) 3711-6770

www.honeywell.com


