
ScanPal 5100

Honeywell’s ScanPal 5100 is a lightweight and reliable mobile 

computer that provides versatile data collection for communications 

within in-premise applications including data lookup/audits, inventory 

management, customer assistance, and merchandising.

Designed with ergonomics in mind, the ScanPal 5100 can be operated 

with a single hand. This pocket-sized mobile computer also features an 

angled engine—laser or imaging—that allows users to view the screen 

while scanning a bar code.

The flexible ScanPal 5100 can be configured to meet the specific needs 

of end users. An imaging engine that enables reading of virtually all 

linear and 2D bar codes is available, allowing enterprises to increase 

efficiency and improve customer service.

Built to withstand harsh conditions, the IP54 rated ScanPal 5100 can 

endure exposure to dust, dirt and splashing water, as well as accidental 

drops from distances as high as 1.2 meters.

Purpose built for in-premise applications, Honeywell’s ScanPal 5100 

mobile computer provides mobile workers with an optimal blend of 

ergonomics, performance, and reliability.

Mobile Computer

•	 Ergonomic Design: Ultra-lightweight device provides 
instinctive data entry and comfortable single-handed use 
in a slim form factor

•	 Larger color screen: 2.4˝ color QVGA screen enhances 
user experience for graphical applications

•	 Microsoft® Windows CE 5.0 with PXA300 Processor: 
Class-leading microprocessor with a powerful, familiar, 
and easy-to-use platform

•	 Versatile Data Collection: Offers both linear and 
2D decoding options to meet customer needs and 
requirements

Features

http://www.multisystems.gr


SP5100-DS Rev A 10/12
© 2012  Honeywell International Inc.

Honeywell Scanning & Mobility

Honeywell Scanning & Mobility

9680 Old Bailes Road

Fort Mill, SC 29707

800.582.4263

www.honeywell.com

For more information:

www.honeywellaidc.com

RoHS
2002/95/EC

ScanPal 5100 Technical Specifications
Mechanical/Environmental

Dimensions 157 mm x 57 mm x 41 mm (6.18˝ x 2.24˝ x 1.61˝)

Weight <231g (including standard battery pack)

Operating Temperature -10°C to 50°C

Storage Temperature -20°C to 70°C

Humidity 5% to 95%, non-condensing

Drop 4´ (1.2m)

Environmental Sealing IP54

ESD ±8 kV direct discharge

System Architecture
Processor PXA300 624MHz

Operating System Microsoft® Windows CE 5.0 Core

Memory 64MB RAM x 128MB Flash

Flash Memory 128MB Flash

Display 2.4”(240x320 pixels) QVGA 

Keypad 28-key Numeric (Alpha/ shift /function/navigation key)

Audio Built -in Speaker

I/O Ports Full speed USB 1.1 from cradle (or I/O cable); RS232 (115 Kbps) from cradle

Development Environment SDK

Application Software Basic application softwares and demos

Storage Expansion Micro SD Card with capacity up to 32G

Battery Li-lon2, 200mAh - STD & 3,300mAh - EXT

Expected Hours of Operation 8+ hours (with scan and continuously transmitting)

Expected Charge Time Less than 4 hours -(0-40ºC)

Imager/Scanner Honeywell Laser / Imager

Decode Capabilities Reads standard 1D and 2D symbologies

Warranty 1 year factory warranty

Microsoft, Windows, and the Windows Logo are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation. 

For a complete listing of all compliance approvals and certifications, please visit www.honeywellaidc.com/compliance
For a complete listing of all supported bar code symbologies, please visit www.honeywellaidc.com/symbologies
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Συνεργαζόμενοι οίκοι

 

Η multisystems διανέμει και υποστηρίζει τεχνικά, προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευής σε 

Barcode scanners, εκτυπωτές ετικετών, φορητά τερματικά, λύσεις πλαστικών καρτών τύπου πιστωτικής 

καθώς και συστήματα λιανικής πώλησης όπως συστήματα Point of sale, ταμειακές μηχανές και 

φορολογικούς μηχανισμούς. 

Στις εγκαταστάσεις μας στο Αιγάλεω λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό εργαστήριο με άρτια 

καταρτισμένους μηχανικούς που μπορούν να δώσουν λύσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες 

μηχανογραφικές προκλήσεις του χώρου της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της λιανικής. 

Σας εξυπηρετούμε έναν – έναν προσωπικά προσφέροντας σας τον προσωπικό σας τεχνικό σύμβουλο ο 

οποίος γνωρίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας ενώ σας εξυπηρετεί σε όλη την 

πορεία της συνεργασίας σας μαζί μας ή εξέλιξης του έργου σας. Είμαστε δίπλα σας να σας 

συμβουλέψουμε να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό μέσα από μια ευρύτατη γκάμα 12.000 προϊόντων 

τεχνολογίας για όλες τις ανάγκες από τα πιο επώνυμα εργοστάσια της παγκόσμιας αγοράς. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας έχουμε διαχωρίσει τα εμπορικά και τα τεχνικά μας τμήματα σε 6 

διακριτές ενότητες τις οποίες μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί προκειμένου να σας 

εξυπηρετούμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Για οτιδήποτε χρειαστείτε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε 

μαζί μας στο 211 780 1000, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. 

Η multisystems διαθέτει και υποστηρίζει 
 

 
 

Barcode scanners 
 
Ενσύρματα | Ασύρματα | 2D Imagers | Bluetooth IOS / Android | Λιανικής  

 

Εκτυπωτές ετικετών & αναλώσιμα 
 
Επιτραπέζιοι | Βιομηχανικοί | Έγχρωμοι | Ετικέτες | Μελανοταινίες 
 

 

 

Φορητά τερματικά 
 
Φορητά τερματικά | Βιομηχανικά Tablets | Τερματικά αυτοκινήτου / Κλαρκ   

 
 

 

Συστήματα λιανικής πώλησης Point of sale 
 
Συστήματα POS  |  Touchscreen οθόνες  |  Θερμικοί εκτυπωτές 

 
 

 

Λύσεις πλαστικών καρτών 
 
Εκτυπωτές πλαστικών καρτών  |  Αναλώσιμα  |  Πλαστικές κάρτες PVC 

 
 

 

Φορολογικά προϊόντα 
 
Ταμειακές μηχανές  |  Φορολογικοί μηχανισμοί  |  Φορολογικοί εκτυπωτές 
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