Nabídka chytrých telefonů je široká.
Chcete-li ale pracovat, je TC25 vítězem.
Odolný chytrý telefon TC25
MIMOŘÁDNĚ ODOLNÝ CHYTRÝ TELEFON URČENÝ PRO MALÉ FIRMY
Vaše firma se zabývá dodávkami zásilek, opravami strojů a zařízení nebo poskytováním služeb - pracujete jako instalatér, elektrikář,
kurýr, údržbář... Práce se hromadí a váš čas je omezený. Aby toho nebylo málo, každý den jste pod tlakem konkurence i vašich
zákazníků - kéž byste zvládli odvést svou práci rychleji a efektivněji. Ano, potřebujete chytré zařízení TC25. Získáte s ním všechny
potřebné funkce a každý den uspokojíte více zákazníků:
• Mimořádně odolné provedení - můžete jej upustit na podlahu nebo nechat v chladu, horku, dešti či sněhu - nepřestane fungovat.
• Chytré funkce - získejte potřebné informace rychleji než kdy předtím. Rychleji zvládnete také všechny každodenní úkony, které jsou
spojené s Vaším podnikáním.
• Skvělý servisní program za bezkonkurenční cenu - Vaše zařízení tak snadno udržíte v plném provozu.
• Dostatek kapacity na celý den - s unikátní externí baterií PowerPack máte dodatečnou kapacitu stále při ruce.
• Skvělá rychlost - extrémně rychlý přístup k aplikacím a výborná kvalita přenosu hlasu.

Zvládněte s TC25 ještě více práce za méně času odolný chytrý telefon určený pro malé firmy.
V práci je vítězem.
Další podrobnosti viz www.zebra.com/tc25

Šetřete čas a peníze. Zvyšte své tržby a ziskovost.
TC25 - odolný chytrý telefon pro malé firmy.
Stvořen k práci
Déšť. Horko. Teploty pod nulou. Pády. Vylitá voda. To vše TC25 zvládne bez
jakýchkoliv sebemenších problémů.

Kapacita po celý den
Nepotřebujete nabíječku - stačí jen připojit externí PowerPack a pokračovat v práci.

Skutečná čtečka čárových kódů pro značnou úsporu času
Fotoaparáty chytrých telefonů nejsou vybaveny technologií pro čtení čárových kódů proto TC25 nabízí stejnou technologii, jakou využívají týmy servisních pracovníků po
celém světě. Můžete tak okamžitě a bez námahy načíst každý elektronický nebo tištěný
čárový kód v prakticky jakémkoliv stavu - bez dlouhého zaměřování nebo čekání. Bez
ohledu na to, co Vaši pracovníci dělají, s opravdovou čtečkou čárových kódů Zebra
uvnitř tohoto chytrého počítače zvládnou svůj úkol rychleji, přesněji a efektivněji - zvýší
se tak produktivita práce, kvalita servisu pro zákazníky i ziskovost.

Snadná možnost pořízení dokladu
Ať už se jedná o zdokumentování poškozené zásilky nebo provedené opravy,
s 8 MP fotoaparátem s automatickým ostřením pořídíte doklad snadno a rychle.

Skvělý program servisu za bezkonkurenční cenu
Servisní program Zebra OneCareTM SV nabízí dva roky krytí běžného opotřebení a
poruch zařízení, technickou podporu přímo od výrobce, nástroj pro diagnostiku zařízení
pro zjištění příčiny poruchy, prioritní opravu, bezplatnou dopravu zpět uživateli a mnoho
dalších výhod - to vše za zlomek nákladů, které byste vynaložili na byť jedinou nekrytou
opravu. Když k servisnímu programu přidáte LifeGuardTM pro operační systém AndroidTM ,
můžete být v naprostém klidu - získáte totiž garantované aktualizace zabezpečení na
celou dobu životnosti Vašeho mobilního počítače TC25.

Snadné ovládání - bez nutnosti školení
S TC25 je opravdu jednoduché pracovat. Díky operačnímu systému Android jsou
ovládání i gesta stejná jako na Vašem osobním telefonu. Displej je skvěle čitelný venku i
uvnitř. Díky jeho velikosti na něm vždy uvidíte vše, co je třeba - aniž byste museli
zobrazení posouvat. Tři programovatelná tlačítka Vám umožní okamžitý přístup k
nejčastěji využívaným funkcím či aplikacím.

Dvojí využití - telefon i vysílačka
S okamžitým hlasovým spojením a zabezpečenými textovými zprávami můžete navázat
spojení s konkrétním pracovníkem, skupinou pracovníků nebo všemi pracovníky pouhým
stisknutím tlačítka.
Zabezpečené textové zprávy Vám umožní komunikovat s pracovníky i v případech, ve
kterých hovor není vhodný či proveditelný.*

Rychlé mobilní spojení, křišťálově čistý hlas a skvělý výkon aplikací
Díky podpoře 4G a VoLTE můžete uskutečňovat HD hovory a užívat si rychlé
připojení. Troj- až šestinásobně větší frekvenční pásmo v porovnání s 3G nebo 2G
zajistí špičkový výkon a rychlost všech aplikací i zobrazení na displeji.

Rychlé spojení přes Bluetooth a Wi-Fi
Nejrychlejší Bluetooth spojení znamená vyšší výkon pro náhlavní soupravy a tiskárny
připojené přes Bluetooth. WiFi standard 802.11ac zase přináší ultra rychlé připojení, ať
jste v kanceláři, doma nebo u veřejného hot spotu, bez jakýchkoliv kompromisů.

Přenos čárových kódů do aplikací
Odesílejte načtené čárové kódy přímo do Vašich aplikací pomocí DataWedge od
společnosti Zebra - bez jakéhokoliv programování či úprav ve Vašich aplikacích!
Výsledek? Obrovská úspora času - bez dodatečných nákladů.

ZÍSKEJTE PRO VAŠI MALOU FIRMU TECHNOLOGII URČENOU PRO VELKÉ FIRMY.
Již 45 let přináší Zebra inovativní mobilní zařízení zvyšující efektivitu, tržby i ziskovost těch největších poskytovatelů služeb a
dodavatelů na světě. Nyní můžete stejné inovace vyzkoušet prostřednictvím TC25 i ve Vaší malé firmě.

SPECIFIKACE PRODUKTU
ODOLNÝ CHYTRÝ TELEFON TC25

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
FYZICKÉ CHARAKTERISTIKY
Rozměry
134 mm x 73,1 mm x 16 mm (D x Š x H)
Hmotnost
195 g
Displej
4,3" barevný WVGA (800x480);
LED podsvícení, sklo Corning Gorilla Glass
Průzor skeneru
Sklo Corning Gorilla Glass
Dotykový panel
Kapacitivní dotykový panel; multi-touch
Baterie
Bez možnosti vyjmutí / servisu
S možností dobíjení; Li-Ion; standardní
kapacita 3000 mAh
Dobití do 4 hodin (10 hodin = 1 směna)
Záloha RTC
Slot pro rozšíření
1 slot pro micro SD kartu 128 GB
SIM
1 slot pro Nano SIM kartu
Síťové připojení
1 USB OTG - host/klient
(typ konektoru C)
Oznámení
Zvukový tón, vícebarevná LED dioda, vibrace
Klávesnice
Klávesnice na displeji
Audio
Reproduktor - 1 Watt (94dBA)
Podpora hlasu (vnitřní reproduktor/mikrofon)
Dva (2) mikrofony
Tlačítka
Skenování na obou stranách, hlasitost
nahoru / dolů, vypínač, PTT (vysílačka)
FYZICKÉ CHARAKTERISTIKY
CPU
QCOM MSM8937 64 bitů, 8-mi jádro, ARM
Cortex A53 1.4 GHz, 512KB L2 cache,
optimalizace výkonu
Operační systém
Android Nougat 7.X
Paměť
2GB RAM/16GB Flash paměť
Zabezpečení
Naběhnutí s ověřením
UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
-10°C až +50°C
Teplota uskladnění -40°C až +70°C
Odolnost vůči pádu Několik pádů z 1,2 m pád na dlažbu na
betonu dle MIL-STD 810G při pokoj. teplotě
Únavová odolnost
300 cyklů, 0,5 m
Odolnost
IP65
Vibrace
4G max., 5 Hz až 2 kHz, 1 hodina na osu
Teplotní šok
-40°C až +70°C - rychlý přechod
10 cyklů (1 cyklus = 1,25 hodin při -40°C
a 1,25 hodin při +70°C)
Elektrostatické
+/- 15 kv vzduch, +/- 8 kv kontakt
výboje (ESD)
+/- 8 kv náboj těla
TECHNOLOGIE INTERAKTIVNÍCH ČIDEL (IST)
Akcelerometr (3 osy), čidlo okolního světla, čidlo přiblížení
ZACHYCENÍ DAT
Skenování
SE2100 1D/2D čtečka
SE4710 1D/2D čtečka
Zadní fotoaparát
8MP barevný s bleskem a autom. ostřením

BEZDRÁTOVÁ WAN DATOVÁ A HLASOVÁ KOMUNIKACE
Frekvenční pásmo
GSM 850, 900, 1800, 1900, WCDMA B1,
rádiových vln
B2, B4, B5, B8, LTE B1, B2, B3, B4, B5,
B7, B8, B12, B13, B17, B20, B28
VoLTE
AT&T LTE/WCDMA (NA SKU),
LTE/WCDMA (EU SKU),
LTE/3G/GSM/WCDMA (China SKU)
Hlasová komunikace
Workforce Connect Push-to-Talk (PTT)
Express (integrovaná doplňková softwarová
aplikace pro okamžitou komunikaci ve stylu
vysílačky - hovory uvnitř i venku).
GPS
GPS s A-GPS (Glonass, BeiDou)
BEZDRÁTOVÁ LAN KOMUNIKACE
WLAN
802.11a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6
Přenosové rychlosti
2,4 GHz: 20 MHz, 40 MHz
dat
5 GHz: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz
Provozní kanály
2,4 GHz (kanály 1-13; 1-11 (US))
5 GHz (kanály 36-48, 52-64, 100-144,
149-165)
Skutečné provozní kanály / frekvence a
pásma závisí na zákonných předpisech
a certifikačním orgánu
Zabezpečení a
WPA/WPA2 (PSK & Enterprise 802.1x);
šifrování
EAP-TTLS; PEAPv0-MSCHAPv2; EAP-TLS
Certifikace
802.11a/b/g/n; WPA; WPA2
Rychlý roaming
802.11r
BEZDRÁTOVÁ PAN KOMUNIKACE
Bluetooth
Bluetooth 4.2 BLE
ŘEŠENÍ MOBILITY DNA
Rozšíření mobility (Mx)
SmartDEX
LifeguardTM pro AndroidTM
DataWedge
StageNow
EMM Tool Kit
Enterprise Home Screen
Řešení Mobility DNA jsou k dispozici pouze pro operační systém
Android. Jednotlivé funkce se mohou lišit podle modelu a může být
nezbytná smlouva o podpoře. Chcete-li vědět, jaká řešení jsou
podporována, navštivte odkaz http://developer.zebra.com/mobilitydna
ZÁRUKA
V souladu se standardními záručními podmínkami ZEBRA se na
TC25 vztahuje záruka na škody z výroby a vady na materiálu
v délce 1 (jednoho) roku od data dodání. Úplné znění záručních
podmínek viz www.zebra.com/warranty
DOPORUČENÝ SERVIS
Zebra OneCareTM SV

Kde najde TC25
uplatnění?
 Servis v terénu
 Přímé dodávky
(DSD)
 Mobilní prodej
 Poštovní služby
 Kurýrní služby

* Workforce Connect PTT Express nabízí základní služby typu push-to-talk (vysílačka) mezi TC25 a ostatními kompatibilními mobilními
zařízeními Zebra v interiérech (bezplatně). Workforce Connect PTT Pro je cenově výhodná služba (předplatné) zajišťující komplexní služby
typu push-to-talk (vysílačka) a zabezpečné textové zprávy mezi TC25 a ostatními kompatibilními mobilními zařízeními Zebra v exteriérech.

Ředitelství pro Severní Ameriku
Ředitelství pro Asii/Pacifik
Ředitelství pro EMEA
Ředitelství pro Latinskou Ameriku
+1 800 423 0442
+65 6858 0722
zebra.com/locations
+1 847 955 2283
contact.apac@zebra.com
contact.emea@zebra.com
inquiry4@zebra.com
la.contactme@zebra.com
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