Zebra Mobilní terminál TC55 - 1D, WIFI, Android, NFC
Extrémně odolné tělo smartphonu nabité funkcemi terminálu! Mobilní počítač Zebra TC55 byl navržen tak, aby splňoval podmínky celodenního
podnikového využití, a to i v nejnáročnějších provozech či přímo v terénu. Vybaven 8 MPx fotoaparátem schopným číst čárové kódy, tvrzeným sklem
displeje s dvojnásobnou svítivostí a technologií PowerPrecision, zaručující nejdelší životnost baterie ve své třídě.
Mobilní terminál TC55 kapesní velikosti je robustní, spolehlivý, umožňující
vzdálený přístup k datům v reálném čase. Speciální rozšíření Mobility Extensions
(Mx) promění Android™ na operační systém průmyslové třídy se zabezpečením,
správou zařízení a možností sběru dat na podnikové úrovni. Obsahuje rovněž
dva mikrofony a technologii potlačení šumu, které zajistí křišťálově čistý zvuk na
obou koncích hovoru i v hlučných provozech. Zařízení je dále opatřeno
multidotykovým displejem, který je možné obsluhovat i za vlhka nebo v
rukavicích. Pro ty, kteří se často pohybují v terénu, má TC55 mezi funkcemi i GPS
navigaci.

Klíčové vlastnosti:
prvotřídní dotykový displej s maximální flexibilitou vstupu
aplikace SimulScan Document Capture pro jednoduché snímání nejrůznějších dat
IP67, přístroj vydrží až 30 min pod vodou
vysoká výdrž baterie
vynikající zvuk

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Indikace

zvukové upozornění, vibrace

Komunikační rozhraní

USB

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Paměť

1GB, 8GB Flash

Typ CPU

Dual Core 1,5 GHz processor

Typ displeje

Blanview® LCD 4,3" WVGA, Corning Gorilla Glass 2, s LED podsvícením

Operační systém

Android

Bezdrátová komunikace

Bluetooth®, WiFi, NFC reader

Rozšiřující slot

Micro SD Card (SDHC) 32 GB

Zvuk

dvojitý digitální mikrofon s potlačením šumu a ozvěny, konektor na sluchátka (stereo), 2x reproduktor

Dotykový displej

kapacitní multi-touch , stylus, prstem, v rukavici

Navigace GPS

AGPS, GLONASS

Vlastnosti WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

Vlastnosti WPAN

Bluetooth® v4.0

Optické
Senzory

proximity senzor, světelný senzor

Snímač čárových kódů

1D Imager

Fotoaparát

8 MPix, s automatickým ostřením

Elektrické
Hlavní baterie

Dobíjitelná Li-Ion baterie 2940 mAh

Mechanické
Rozměry

Šířka: 69mm, Výška: 15.9mm, Délka: 137mm

Váha

220g

Prostředí
Provozní teplota

-10 až 50°C

Skladovací teplota

-40 až 70°C

Odolnost na nárazy

pád z 1,2 m na beton

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

5 až 85%

Průmyslové krytí ?

IP67
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