Zebra TC8000 průmyslový mobilní terminál, laser, WIFI, 4'' dotykový
displej, Android
Extra odolný, extra výdržný, extra lehký, extra efektivní. Zkrátka něco EXTRA! Zebra TC8000. Přenosný dotykový terminál Zebra TC8000 schopný
snímat všechny typy čárových kódů. S dotykovým displejem a baterií s extra dlouhou výdrží až na tři směny, kterou lze vyměnit tzv. hot-swap
výměnou přímo za chodu bez nutnosti vypnutí terminálu. Velmi lehké a ergonomické provedení garantuje menší námahu pracovníka.
Inovativní zařízení určené pro aplikace s intenzivním čtením
čárových kódů, typické pro použití ve skladech. Terminál
TC8000 umožňuje současně číst čárové kódy před terminálem
a zároveň vidět, co je zbrazeno na displeji zařízení bez nutnosti
pohybu v zápěstí. To vše díky orientaci displeje a umístění
snímacího modulu a kamery na spodní straně terminálu.
TC8000 je dokonce o cca o třetinu lehčí než tradiční modely
terminálů. TC8000 je ideální na řízení skladů, inventury, příjem
a výdej zboží ve skladech, logistika nebo kontrola cen a stavu
zboží ve velkoobchodech. Terminál TC8000 byl vyroben pro
celkové zvyšování produktivity.

Klíčové vlastnosti terminálu Zebra TC8000:

kapacitní dotykový displej WVGA 4", CORNING Gorilla Glass
operační systém Android 4.4.3 KitKat
procesor Qualcomm 8060, 1.7 GHz
ergonomická pistole
revoluční design šteří zápěstí pracovníků
odolnost IP65 do náročného průmyslového prostředí
velká výdrž baterie 6700 mAh- až na tři směny
funkce Hot-swap na rychlou výměnu baterie

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

USB, WLAN (WiFi), Bluetooth 4.0

Paměť

1GB RAM / 4GB FLASH

Typ CPU

Dual Core 1,7 GHz processor

Typ displeje

4" LCD color

Operační systém

Android

Rozšiřující slot

Micro SD Card (SDHC)

Dotykový displej

kapacitní multi-touch

Optické
Rozlišení

800x480 px

Fotoaparát

8 MPix, s automatickým ostřením

Elektrické
Hlavní baterie

Dobíjitelná Li-Ion baterie 6700 mAh Hot Swap

Mechanické
Rozměry

Šířka: 233mm, Výška: 76mm, Délka: 64mm

Váha

500g

Prostředí
Provozní teplota

-20 až 50°C

Skladovací teplota

-40 až 70°C

Odolnost na nárazy

opakované pády z 2,4 m na beton

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

5 až 95%

Provozní vlhkost (nekondenzující)

5 až 95%

Průmyslové krytí ?

IP65
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