Sokféle okostelefon közül lehet választani.
De ha munkáról van szó, a TC25 az első.
A TC25 strapabíró okostelefon
STRAPABÍRÓ OKOSTELEFON A KISVÁLLALKOZÁSÁNAK
Ön a mindennapjait kézbesítéssel, berendezések javításával vagy szolgáltatások nyújtásával tölti – a víz- és villanyszereléstől a
csomagkézbesítésen át a karbantartási munkákig és így tovább. Nap mint nap rengeteg munkát kell elvégeznie, és kevés idő áll
rendelkezésére – túl sok a versenytárs a piacon, akiket az ügyfelek bármikor megkereshetnek, ha Ön nem tudja elég gyorsan
elvégezni a feladatát. Olyan eszközre van szüksége, amely segít a gyorsabb és intelligensebb munkavégzésben. A TC25-re van
szüksége. Ezzel az eszközzel minden olyan funkciót megkap, amely a több feladat elvégzéséhez és a még több elégedett ügyfél
megszerzéséhez szükséges minden egyes nap:
• „Épp megfelelő”, strapabíró design — leejtheti a padlóra, használhatja hidegben, melegben, esőben és hóban – az eszköz
így is kiválóan teljesít.
• A megfelelő funkciók — szerezze be a szükséges információkat gyorsabban, így csökkentheti a mindennapi feladatok
elvégzéséhez szükséges időt.
• A megfelelő szervizprogram a megfelelő áron — egyszerűen gondoskodhat az eszközei üzembe helyezéséről,
üzemeltetéséről és használatáról.
• Egész napos teljesítmény, garantálva — egyedülálló, csatlakoztatható, külső PowerPack akkumulátorral.
• A leggyorsabb mobilhálózati adatátvitel — gyors alkalmazás-hozzáférés és kiváló hangminőség.

Végezzen több feladatot kevesebb idő alatt a TC25-tel –
a kisvállalkozásoknak készült strapabíró okostelefonnal.
Ha munkáról van szó, mi vagyunk az elsők.
További információért látogasson el a www.zebra.com/tc25 oldalra

Takarítson meg időt és pénzt, növelje az értékesítések
számát, és javítsa a nyereségességet a TC25-tel – a
kisvállalkozásoknak készült strapabíró okostelefonnal.
Munkára teremtve
Eső. Hőség. Fagypont alatti hideg. Folyadékcseppek. Kiömlő folyadék. A TC25 mindezt képes
kezelni.

Egész napos teljesítmény – folyamatosan
Nincs szükség töltőre – csak csatlakoztassa az egyedülálló PowerPack akkumulátort, és
folytassa a munkát.

Igazi szkenner a valós idejű megtakarításokhoz
Az okostelefonok kamerái nem vonalkódolvasásra születtek – a TC25 ugyanazt a szkennelési
technológiát nyújtja, amelyet a világ számos helyszíni szervizcsapata használ. Gyakorlatilag
bármilyen állapotban lévő elektronikus vagy nyomtatott vonalkódot azonnal és egyszerűen
beolvas – nem kell célozni és várakozni. Függetlenül attól, hogy munkatársai mivel
foglalkoznak, a valódi beépített Zebra-szkennernek köszönhetően gyorsabban, pontosabban
és hatékonyabban végezhetik munkájukat – növelve ezzel a termelékenységet, az
ügyfélszolgálat minőségét és a nyereségességet.

Bármilyen dokumentum rögzítése azonnal
A kézbesítési igazolástól kezdve a sérült csomagoláson át az elkészült munkadarabokig
bármit dokumentálhat a 8 megapixeles, autofókuszos, színes kamerával.

A megfelelő szervizszerződés a megfelelő áron
A Zebra OneCare™ SV szolgáltatással két év fedezetet kap az eszköz normál kopása és
meghibásodása esetén. Továbbá páratlan technikai támogatást a gyártótól,
eszközdiagnosztikai megoldást a helyszíni hibaelhárításhoz, elsőbbségi szervizt, ingyenes
visszaküldést és így tovább – mindezt egy egyszerű, fedezetlen javítás költségének
töredékéért. Ha a szolgáltatáscsomag részeként a LifeGuard™ for Android™ szolgáltatást is
megvásárolja, valódi nyugalomban lehet része – garantált biztonsági frissítéseket kap a TC25
teljes életciklusa alatt.

Könnyen használható – nincs betanulási idő
A TC25 megkönnyíti az üzleti tevékenységet. Az Androidnak köszönhetően használhatja a
csippentéses méretezést és a saját okostelefonján már jól ismert összes kézmozdulatot. A
képernyő a szabadban és a beltérben egyaránt könnyen használható. A nagyméretű
érintőképernyőn az összes szükséges információ görgetés nélkül látható. A három
programozható gomb azonnali hozzáférést biztosít a leggyakrabban használt funkciókhoz és
alkalmazásokhoz.

Kézi adó-vevőként is használható
Az azonnali hangkapcsolatnak és a biztonságos szöveges üzenetküldésnek
köszönhetően egy gombnyomással érhető el egy adott munkatárs, az alkalmazottak egy
csoportja vagy mindenki. A biztonságos szöveges üzenetküldéssel még akkor is elérheti
munkatársait, ha telefonhívásra nincs lehetőség.*

Gyors mobilhálózati kapcsolat a kristálytiszta hanghíváshoz és a
kiváló alkalmazás-teljesítményhez
A 4G és a VoLTE támogatásnak köszönhetően HD minőségű hívásban lehet része
kivételes hangminőséggel és gyors adatkapcsolattal. A 3G-nél vagy 2G-nél
háromszor-hatszor nagyobb sávszélességnek köszönhetően komoly
alkalmazás-teljesítményre és villámgyors képernyőrajzolásra számíthat.

Gyors Bluetooth és Wi-Fi
A leggyorsabb Bluetooth-kapcsolat kiváló teljesítményt biztosít a
Bluetooth-headseteknek és -nyomtatóknak. A 802.11ac szabvánnyal pedig villámgyors
Wi-Fi-kapcsolatra válthat, ha az irodában, otthon vagy nyilvános csatlakozási pont
közelében tartózkodik – mindezt a kapcsolatminőség feláldozása nélkül.

Vonalkódok villámgyors bevitele alkalmazásokba
A szkennerrel rögzített vonalkódokat közvetlenül viheti be a meglévő alkalmazásokba a
Zebra DataWedge használatával – nincs szükség programozásra vagy meglévő
alkalmazások módosítására. A végeredmény? Óriási időmegtakarítás – költségek nélkül.

NAGYVÁLLALATI SZINTŰ TECHNOLÓGIA KISVÁLLALKOZÁSOKNAK.
A Zebra innovatív mobilkészülékei immár 45 éve növelik a hatékonyságot, az értékesítések számát és a jövedelmezőséget a
világ legnagyobb helyszíni szervizcsapatainál és kézbesítési szolgáltatóinál. Mostantól Ön ugyanezt az innovációt használhatja
kisvállalkozásánál a TC25-nek köszönhetően.
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FIZIKAI JELLEMZŐK

VEZETÉK NÉLKÜLI, NAGYKITERJEDÉSŰ HÁLÓZATI ADATOK ÉS
HANGKOMMUNIKÁCIÓ

Méretek

134 mm (H) x 73,1 mm (SZ) x 16 mm (M)

Súly

195 g

Kijelző

4,3 in. színes WVGA (800x480); LED
háttérvilágítás; Corning Gorilla Glass

Kijelzőablak

Corning Gorilla Glass

Érintőpanel

Kapacitív érintőképernyő; többérintéses
technológia

Tápegység

Nem távolítható el/szervizelhető
Újratölthető Li-Ion: normál kapacitás,
3000 mAh
Feltöltés 4 órán belül (10 óra = 1 váltás)
RTC biztonsági mentés

Bővítőhely

Egy 128 GB-os micro SD illesztőhely

SIM

1 nano SIM illesztőhely

Hálózat
Kapcsolat

1 USB OTG – gazda/ügyfél
(C típusú csatlakozó)

Visszajelzés

Hallható hang; többszínű LED-ek; rezgés

Billentyűzet

Képernyőn megjelenő billentyűzet

Audió

Hangszóró – 1 watt (94 dBA)
Hangtámogatás (belső hangszóró/mikrofon)
Két (2) mikrofon

TC25 - Amerika:
• LTE: B2, B4, B5, B12, B17
• WCDMA: B2, B4, B5
• GSM: 850, 900, 1800, 1900

Rádiófrekvenciás
sáv

Hangalapú
kommunikáció

A TC25
felhasználási
területei

TC25 - a világ többi része:
• LTE: B1, B3, B7, B8, B20, B28
• WCDMA: B1, B5, B8
• GSM: 850, 900, 1800, 1900

• Terepmunka
• Közvetlen kiszállítás
• Útnyilvántartás

TC25 - Kína:
• LTE FDD: B1, B3
• LTE TDD: B39, B40, B41
• WCDMA: B1, B8
• TDSCDMA B34, B39
(A diverzitás nem támogatott)
• GSM: 900, 1800

• Posta
• Futárszolgálat

Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Express
(integrált ingyenes szoftveralkalmazás az
azonnali PTT kézi adó-vevős hívásokhoz a négy
falon belül).
Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Pro
szolgáltatás, amely azonnali PTT kézi adóvevős hívásokat biztosít a négy falon belül és
azon kívül).

GPS

GPS és A-GPS (Glonass, BeiDou)

VEZETÉK NÉLKÜLI HELYI HÁLÓZAT
WLAN-kapcsolat

802.11a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6

Adatátviteli sebesség

2.4 GHz: 20 MHz, 40 MHz
5 GHz: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz

Használt
csatornák

2,4 GHz (csatornák: 1-13; 1-11 (USA))
5 GHz (csatornák: 36-48, 52-64,100-144,
149-165)
A tényleges működési csatornák/frekvenciák
és a sávszélességek a jogszabályoktól és a
tanúsító ügynökségektől függenek.

Biztonság és
titkosítás

WPA/WPA2 (PSK & Enterprise 802.1x);
EAP-TTLS; PEAPv0-MSCHAPv2; EAP-TLS

Tanúsítványok

802.11a/b/g/n; WPA; WPA2

FELHASZNÁLÓI KÖRNYEZET

Gyors roaming

802.11r

Üzemi
hőmérséklet

-10° C - 50° C

VEZETÉK NÉLKÜLI PAN

Tárolási
hőmérséklet

-40° C - 70° C

Leejtési
specifikációk

Több leejtést is kibír 1,2 méterről betonra
szobahőmérsékleten a MIL-STD 810G
szabvány szerint

Esési
specifikációk

300 leejtés, 1,6 ft./0,5 m

Védelem

IP65

Rezgés

4G csúcs, 5Hz-2 kHz, tengelyenként 1 óra

Hősokk

-40°C – 70”C gyors átmenet, 10 ciklus:
(1 ciklus = 1,25 óra -40 °C-on és 1,25 óra 70
°C-on)

Elektrosztatikus
kisülés (ESD)

+/-15 kV levegő; +/- 8 kV érintkező;
+/-8 kV töltés

Gombok

Szkennelés mindkét oldalon, hangerő
növelése/csökkentése, főkapcsoló,
adó-vevő (PTT) gomb

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
CPU

QCOM MSM8937® 64 bites 8-magos, ARM®
Cortex A53, 1,4 GHz, 512 KB L2 gyorsítótár,
teljesítményoptimalizálás

Operációs rendszer

Android Nougat 7.X

Memória
Biztonság

Ellenőrzött rendszerindítás

Bluetooth

Gyorsulásmérő (3 tengelyes), környezetifény-érzékelő, közelségérzékelő

Mobility Extensions (Mx)

SmartDEX

Lifeguard™ for Android™

DataWedge

StageNow

EMM Tool Kit

A Mobility DNA csak Android-eszközökön érhető el. A funkciók
modellenként eltérhetnek, és támogatási szerződés használatára lehet
szükség. A támogatott megoldásokkal kapcsolatos információkért
keresse fel a következő webhelyet:
https://developer.zebra.com/mobilitydna

GARANCIA
A Zebra hardvergaranciás nyilatkozata alapján a TC25 garanciával
védett a gyártási és anyaghibák ellen 1 (egy) év időtartamra a szállítás
időpontjától kezdődően. A teljes garanciális nyilatkozatért keresse fel
a következő oldalt: www.zebra.com/warranty

AJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSOK

ADATRÖGZÍTÉS

Hátsó kamera

MOBILITY DNA MEGOLDÁSOK

Enterprise Home Screen

INTERAKTÍV ÉRZÉKELŐ TECHNOLÓGIA

Szkennelés

Bluetooth 4.2 BLE

SE21001D/2D képalkotó

Zebra OneCareTM SV

SE47101D/2D képalkotó
8 megapixeles autofókuszos színes kamera
vakuval
zebra technologies
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* A Workforce Connect PTT Express alapszintű push-to-talk szolgáltatásokat kínál a TC25 és az egyéb kompatibilis Zebramobileszközök között a négy falon belül, további költségek nélkül. A Workforce Connect PTT Pro egy költséghatékony
előﬁzetéses szolgáltatás, amely átfogó push-to-talk funkciót és biztonságos szöveges üzenetküldési szolgáltatásokat kínál a
TC25 és az egyéb kompatibilis Zebra-mobileszközök között a négy falon kívül.

Észak-amerikai és vállalati székhely
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Ázsia és a Csendes-óceáni térség székhelye
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA-térség székhelye
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin-amerikai székhely
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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