
Komputer przenośny Zebra TC20
Prowadzisz małą firmę?

To oznacza, że masz bardzo dużo zadań… i bardzo mało czasu.

Nowe narzędzie dla biznesu pomoże Ci osiągnąć więcej w krótszym czasie.

Przeprowadzaj remanenty w łatwy i szybki sposób

Przechowuj towar dla klientów na półkach sklepu - nie w magazynie

Odpowiadaj na pytania klientów w czasie rzeczywistym

Kontaktuj się z pracownikami za pomocą jednego przycisku

Zapewnij klientom obsługę, która sprawi, że będą chcieli do Ciebie

wracać

to wszystko dzięki niewielkiemu, przenośnemu urządzeniu

mdostosowanemu do Twojego rytmu i miejsca pracy.
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Skontaktuj się z nami:

Jantar Sp. z o.o.

ul.Piekarska 199, Bielsko-Biała,

tel. 33 82 85 700, zamowienia@jantar.pl

www.jantar.pl

TECHNOLOGIA WIELKIEGO BIZNESU ZAPROJEKTOWANA DLA MAŁYCH FIRM

Od 45 lat, Zebra tworzy innowacyjne urządzenia przenośne, które usprawniają pracę w największych sieciach

handlowych świata, podnoszą wydajność, sprzedaż i rentowność sklepu. Teraz, dzięki TC20, Ty też możesz

korzystać z tych samych rozwiązań we własnej firmie.

Pamięć RAM 2 GB/Flash 16GB

Procesor Ośmiordzeniow y, 64-bitow y procesor QUALCOMM MSM8937®, ARM® Cortex A53 1,4

GHz, pamięć podręczna L2 512 KB, optymalizacja mocy

System operacyjny Android Nougat 7.X

Typ matrycy LCD

Dostępne interfejsy Bluetooth, WiFi (WLAN)

Kamera 8Mpix

Technologia odczytu imager 2D (area imager, w izyjny)

Obsługiwane kody kreskowe 1D, 2D

Temperatura pracy od -10°C do 50°C

Temperatura składowania: od -40°C do 70°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia od 5% do 85%

Bezpieczny upadek na twardą pow. 1.2 m

Klasa szczelności IP54

Wyświetlacz Kolorow y WVGA 4,3 cala (800 ×480)

TC20 W WERSJI DOTYKOWEJ 134 mm × 73,1 mm × 16 mm

TC20 W WERSJI Z KLAWIATURĄ 164 mm × 73,1 mm × 16 mm

TC20 W WERSJI DOTYKOWEJ 195 g

TC20 W WERSJI Z KLAWIATURĄ 215 g

Waga

Wymiary (dł. × szer. × gł.)



Zaprojektowany do pracy

Bateria gotowa do działania – przez cały dzień

Skaner oszczędza mnóstwo czasu

Rejestruj natychmiastowo wszelkie dane

Prosty i intuicyjny w użyciu

Działa jak walkie-talkie

Najszybsze bezprzewodowe połączenia

Ładuj baterię w dowolny sposób

Maksymalnie ułatwione wprowadzanie kodów kreskowych

Możesz upuścić go na podłogę. Zalać go wodą. Korzystać z niego w zakurzonym magazynie, w deszczu, wysokich

temperaturach albo na mrozie. Zebra TC20 zniesie wszystko.

Słabnie ci bateria? Nie martw się, Nie musisz szukać ładowarki – wystarczy, że podłączysz dedykowany PowerPack i możesz

wracać do pracy.

Aparaty w smartfonach nie są zaprojektowane do skanowania kodów kreskowych – dlatego TC20 ma wbudowany skaner oparty

na technologii, z której korzystają sklepy na całym świecie. Możesz szybko i łatwo zapisywać drukowane i cyfrowe kody kreskowe

w każdych warunkach – to proste jak zrobienie zdjęcia. A jeśli musisz zeskanować dużą ilość kodów kreskowych, możesz

skorzystać z wygodnego przełącznika, aby sprawnie włączać i wyłączać tryb skanowania.

Za pomocą aparatu 8 MP z autofokusem możesz łatwo tworzyć dokumentację wszelkich danych – zniszczonego towaru,

zwrotów czy kopii dokumentów.

TC20 jest w łatwy w obsłudze niczym smartfon – system oparty naAdroidzie, duży, jasny wyświetlacz, wygodny w użyciu zarówno

w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, oraz trzy przyciski, które możesz spersonalizować, aby powalały na szybki dostęp do

najczęściej używanych funkcji i aplikacji.

Korzystaj z możliwości przeprowadzenia szybkiej rozmowy głosowej – bez ponoszenia kosztów. Wciskasz przycisk i możesz

natychmiast skontaktować się z danym pracownikiem, grupą pracowników lub całym zespołem.

Nie wszystkie nadajniki bezprzewodowe są sobie równe. Dzięki TC20, nie tylko możesz się szybko połączyć za pomocą Wi-Fi lub

Bluetootha, ale również korzystać z połączeń, na których możesz polegać i które są szybkie niczym połączenia naziemne.

Ładowarka TC20 jest niezwykle wszechstronna. Pozwala ładować modele dotykowe i te z klawiaturą, osobno lub razem

z PowerPackiem. Możesz też naładować sam PowerPack. Co więcej, uniwersalna stacja ShareCradle pozwala na ładowanie

5 urządzeń jednocześnie, oszczędzając przestrzeń w magazynie.

Przesyłaj kody kreskowe zarejestrowane skanerem bezpośrednio do aplikacji za pomocą Zebra's DataWedge – nie musisz

niczego programować ani modyfikować w istniejących aplikacjach. Efekt? Ogromna oszczędność czasu bez ponoszenia

kosztów.

Komputer przenośny Zebra TC20

Poznaj jego cechy!

Skontaktuj się z nami:

Jantar Sp. z o.o.

ul.Piekarska 199, Bielsko-Biała,

tel. 33 82 85 700, zamowienia@jantar.pl

www.jantar.pl


