Zebra Mobilní terminál TC25 KIT - Android, WWAN, GMS, EDA, SE2100 s
fotoaparátem, 2GB/16GB, včetně USB kabelu a zdroje
Mobilní terminály Zebra TC20/25 jsou tím správným řešením pro Vaše podnikání. Odolné tělo smartphonu s dotykovým displejem je vybavené
intuitivními funkcemi Androidu. Nechybí ani 8 Mpix fotoaparát a čtečka čárových kódů. Terminály Zebra Vám tak usnadní práci a ušetří čas i peníze!
Ideální spojení mobilního terminálu a chytrého smartphonu, to je
Zebra TC20/25. Přestože váží pouchých 195 gramů, robustní
konstrukce společně s tvrzeným displejem Corning Gorilla® Glass
zajistí, že terminál obstojí i v náročnějším prostředí. Díky MicroSD slotu
rozšíříte paměť až na 128 GB, což je nespornou výhodou zařízení.
Systém Android již obsahuje aplikace k plnohodnotnému užívání
přístroje a činí z něj malý podnikový nástroj, který Vám pomůže udělat
více - za kratší dobu. Terminál nalezne využití především v
maloobchodě, dále také ve službách či dopravě a logistice.

Rychlé mobilní připojení: užijte si rychlost spojení a křišťálově čistý hlas díky 4G a technologii VoLTE
Intuitivní ovládání bez nutnosti znalostí programování: zadávání čárových kódů nebylo nikdy jednodušší díky aplikaci ZebraDataWedge
Získejte to nejlepší z odolného smartphonu: vysoká hodnota průmyslového krytí IP65, technická podpora zařízení Zebra OneCare™ SV
Dokumentujte cokoliv a kdykoliv: využívejte naplno barevný fotoaparát 8 MPix s automatickým zaostřováním
Poznejte sílu okamžitého hlasového připojení – zdarma: Push-To-Talk, stisknutím tlačítka můžete oslovit konkrétního pracovníka, určitou skupinu
pracovníků nebo všechny najednou
Celodenní výkon bez nutnosti nabíječky: s jedinečným rozšířením baterie PowerPack
Jednoduché a kvalitní zpracování: jasná obrazovka snadno viditelná uvnitř i venku, veliký displej bez nutnosti rolování, tři programovatelná tlačítka
pro okamžitý přístup k nejčastěji používaným funkcím a aplikacím
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Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Indikace

Multi-color LED, zvukové upozornění, vibrace

Komunikační rozhraní

USB: OTG, client and host

Symboliky 1D čárových kódů

Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, MSI, Interleaved 2 of 5, RSS-Stacked, UPC/EAN/JAN

Paměť

2GBRAM, 16 GB Flash

Typ CPU

QCOM MSM8937® 64-bit 8-Core, ARM® Cortex A53 1.4GHz, 512KB L2 cache, power-optimization

Ovládání

ovládání hlasitosti, ON/OFF , Push-To-Talk key, skenovací tlačítka na obou stranách

Symboliky 2D kódů

PDF417, MicroPDF417, TLC-39, Složené kódy, Data Matrix, QR code, Micro QR Code, MaxiCode, Aztec

Typ displeje

4,3" WVGA Corning Gorilla Glasss LED podsvícením

Operační systém

Android 7.0

Bezdrátová komunikace

LTE, GSM, WCDMA

Rozšiřující slot

Nano SIM slot

Zvuk

zabudovaný mikrofon a reproduktor

Dotykový displej

kapacitní multi-touch

Navigace GPS

BeiDou, GLONASS

Optické
Rozlišení

800x480 px

Senzory

akcelerometr, proximity senzor, světelný senzor

Snímač čárových kódů

2D Imager

Fotoaparát

8 MPix, s automatickým ostřením

Elektrické
Hlavní baterie

Dobíjitelná Li-Ion baterie 3000 mAh

Mechanické
Rozměry

Šířka: 73.1mm, Výška: 16mm, Délka: 134mm

Váha

195g

Prostředí
Provozní teplota

-10 až 50°C

Skladovací teplota

-40 až 70°C

Odolnost na nárazy

opakované pády z 1,2 m na beton, 300 otáček v bubnu z 0,5 m

Elektrostatická odolnost

±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně

Průmyslové krytí ?

IP65

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395
+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
https://eshop.codeware.cz/

