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Baterii / Accesorii de încărcare a bateriilor

SAC-TC51-4SCHG-01
Încărcător 4 baterii TC51/56, încarcă patru 
baterii suplimentare. Include: sursă alimentare 
PWR- BGA12V50W0WW și cablu alimentare 
CBL-DC-388A1-01. Cablu AC specific țării, 
cadru perete/raft vândut separat.

BTRY-TC51-43MA1-01
Baterie suplimentară Li-Ion 
PowerPrecision+ 4300 mAh. 
Tehnologie avansată, oferă un nivel 
mai înalt de inteligență (stare 
încărcare și stare sănătate) pentru a 
oferi performanțe maxime (1 bucată).

Disponibil și în pachet de 10 baterii 
(PN: BTRY-TC51-43MA1-10)

Baterie 4300mAh Opțiuni de încărcare baterii suplimentare:

Sursă alimentare pentru 4 
baterii încărcător: 100-240 
VAC, 12VDC, 4.16A. (PN: 
PWR-BGA12V50W0WW)  
Necesită: Cablu AC cu 
ștecher EU.

Cablu DC pentru sursă 
alimentare nivel 6
PWR- BGA12V50W0WW 
(12 VDC,
4.16A), 1,8 M lungime.
(PN: CBL-DC-388A1-01)

50-16000-220R
Cablu AC alimentare EU, 1,8m 
lungime,împământare, trei fire 
pentru surse de alimentare.

Cablu AC EU

Sursă de alimentare și cablu DC inclus pentru încărcător baterii:

Indicator LED

Stins Bateria nu se încarcă

Portocaliu aprins Încărcare corectă baterie

Verde aprins Încărcare corectă baterie terminată

Roșu clipind rapid Eroare încărcare

Roșu aprins Încărcare baterie incorectă sau
încărcare completă



Cradle cu 1 slot

Opțiuni de încărcare

CRD-TC51-1SCU-01: TC51/56 USB Cradle încărcare cu 1 
slot. Încarcă și permite comunicarea cu un singur terminal. Include 
PWR-BGA12V50W0WW și cablu DC CBL-DC-388A1-01. Cablu 
AC alimentare 50-16000-220R și cablu micro-USB 
25-124330-01R, vândute separat.

Cradle încărcare și comunicare USB

Sursă de alimentare pentru 
suportul pentru 1 terminal: 100-240 
VAC, 12VDC, 4,16A.  (PN: PWR-
BGA12V50W0WW) 
Necesită: Cablu AC cu ștecher EU 
(50-16000-220R). 

Inclus cu cradle-ul

50-16000-220R
Cablu AC alimentare EU, 
1,8m lungime, împământat, 
trei fire pentru surse de 
alimentare.

Notă: Toate cradle-urile TC51/56 accepta terminale echipate cu  husă rigidă sau fără. 
Fiecare slot al cradle-ului are o inserție care trebuie scoasă înainte de a introduce un 
terminal echipat cu husa rigidă.
Inserții de schimb pentru slot sunt disponibile ca piese de schimb service.

Cablu DC pentru sursa de 
alimentare PWR-
BGA12V50W0WW.  12
VDC, 4,16A) 1,8 m lungime. 
(PN: CBL-DC-388A1-01)

25-124330-01R
Cablu date micro-USB la USB 
pentru comunicare cu cradle-ul.

Accesorii adiționale pentru cradle-ul pentru 1 terminal

KT-TC51-ETH1-01: Kit adaptor USB-Ethernet pentru Cradle-ul  
cu un singur slot. Include consolă fixare modul Ethernet de suport.



CRD-TC51-5SCHG-01: TC51/56 Cradle cu 5 slot-uri doar de încărcare, încarcă 
până la cinci dispozitive. Include sursă de alimentare PWR-BGA12V108W0WW și 
cablu DC CBL-DC- 382A1-01. Cablul AC alimentare specific țării se vinde separat. 

CRD-TC51-5SETH-01: TC51/56 Cradle cu 5 slot-uri, încarcă până la cinci 
dispozitive și asigură comunicare Ethernet. Include sursă de alimentare PWR-
BDA12V108W0WW și cablu DC CBL-DC-382A1-01. Cablul AC alimentare specific 
țării se vinde separat.

CRD-TC51-5SC4B-01: TC51/56 Cradle cu 5 slot-uri doar de încărcare cu 4 
slot-uri pentru baterii suplimentare, încarcă până la patru terminale și până la 4 
baterii suplimentare. Include sursă de alimentare PWR-BGA12V108W0WW și cablu 
DC CBL-DC-382A1-01. Cablul AC alimentare specific țării se vinde separat.

Opțiuni de încărcare

Opțiuni suport:

Cradle cu mai multe slot-uri

Notă: Toate cradle-urile TC51/56 accepta terminale echipate cu  husă 
rigidă sau fără. Fiecare slot al cradle-ului are o inserție care trebuie scoasă 
înainte de a introduce un terminal echipat cu husa rigidă.
Inserții de schimb pentru slot sunt disponibile ca piese de schimb service.

23844-00-00R

Cablu AC alimentare EU, 
1,8m lungime, împământat, 
trei fire pentru surse de 
alimentare.

Inclus cu Cradle-ul cu mai 
multe slot-uri

Sursă de alimentare pentru 
cradle-ul cu mai multe slot-uri: 
100-240 VAC, 12VDC, 9A.
(PN: PWR-BGA12V108W0WW)
Necesită: Cablu AC cu 
împământare specific țării.

Cablul DC asigură alimentarea de 
la sursa de alimentare la Cradle-
ul cu mai slot-uri.
(PN: CBL-DC-382A1-01)

Accesorii adiționale pentru suportul 
cu mai multe locașuri



Rack mount pentru cradle-uri cu 
mai multe slot-uri

Opțiuni de încărcare Cadru perete/raft pentru
Cradle cu mai multe slot-uri

BRKT-SCRD-SMRK-01
Cadru de montare perete/raft care permite 
instalarea oricărui Cradle cu un slot sau cu mai 
multe slot-uri pe perete sau într-un rack IT de 19”. În 
același timp cadrul permite instalarea a cel mult 
patru încărcătoare de baterii cu 4 slot-uri împreună 
pe perete sau într-un rack IT de 19”.

DENSITATE MAXIMĂ
SOLUȚIE RACK MOUNTED
 Cadrul pentru motare pe perete/
raft a fost optimizat pentru a se 
potrivi pe un rack standard de 19-
inchi, cu densitate maximizată. În 
același timp cadrele pot fi 
configurate în diferite unghiuri 
pentru flexibilitate maximă.

Compatibil cu toate opțiunile de Cradle-
uri cu mai multe slot-uri:

CRD-TC51-5SCHG-01: Suport cu 5 locașuri doar de 
încărcare, încarcă până la cinci dispozitive. (Include sursă de 

alimentare și cablu DC)

CRD-TC51-5SETH-01: Suport Ethernet cu 5 locașuri, 
încarcă până la cinci dispozitive și asigură comunicare Ethernet. 

(Include sursă de alimentare și cablu DC)

CRD-TC51-5SC4B-01: Suport cu 4 locașuri doar de 
încărcare cu 4 locașuri pentru baterii suplimentare, încarcă până 

la patru dispozitive și până la 4 baterii suplimentare în același 
suport (Include sursă de alimentare și cablu DC)

SAC-TC51-4SCHG-01:  Încărcător 4 lăcașe baterii 
TC51/56, încarcă patru baterii suplimentare. (Include sursă 

de alimentare și cablu DC)
 



Upgrade la configurații cu rame robuste sau mâner pistol

SG-TC51-EXO1-01
TC51/56 Ramă robustă și curea de mână.  Oferă 
protecție suplimentară pentru dispozitiv și permite 
utilizatorului să atașeze un mâner pistol.

KT-TC51-TRG1-01 
TC51/56 Kit mâner pistol snap-on și ramă robustă. Mânerul de 
pistol se atașează ușor ramei robuste și se îndepărtează ușor 
pentru a accesa bateria. Mânerul pistol include un punct de 
atașare a unei curele de încheietură. Curea de încheietură 
(SG-PD40-WLD1-01) vândută separat.

Mâner pistolRamă robustă

TRG-TC51-SNP1-01
TC51/56 Mâner pistol snap-on Necesită rama robustă 
TC51/56 (vândută separat sau inclusă în kitul de mai sus KT-
TC51-TRG1-01). Cureaua de încheietură și rama robustă se 
vând separat.



Accesorii ușoare

Husă moale Stylus

SG-TC51-EHDSTP1-03

TC51/56 Curea de mână de 
schimb pentru dispozitive cu 

ramă robustă (3 buc). 
Conferă siguranță 

suplimentară împotriva 
scăpării accidentale pe jos 
al dispozitivului în timpul 

mersului.

SG-TC51-BHDSTP1-03

TC51 Kit de bază curea de mână.
Permite dispozitivelor TC51 fără 
ramă robustă să fie dotate cu o 

curea de mână (3 buc). Pentru a fi 
utilizat doar cu TC51 WLAN.

Curea de mână Kit de bază curea de mână

SG-TC7X-STYLUS-03

Stylus cu vârf bobinat 3-Pk. 
Produs din plastic umplut cu 
carbon conductiv, optimizat 

pentru durabilitate 
indsutrială.

Husa moale TC51/56 pentru 
orientare verticală cu design 
deschis pentru introducere și 

îndepărtare ușoară.
Dispune de curele ajustabile 

pentru a se potrivi la 
configurații cu curea de mână, 
ramă robustă și mâner pistol.

SG-TC51-HLSTR1-01



PWR-WUA5V12W0XX 
Sursă de alimentare-100-240 VAC, 

5V, 2,5 A cu mufă specifică țării.

Cabluri /

HSDT-35MM-PTVP-01
Căști peste ureche cu MIC 
și PTT-3,5 mm. Necesită 

cablu adaptor 3,5 mm 
CBL-TC51-HDST35-
01 (vândut separat).

 

Încărcător de perete - sursă de alimentare

CBL-TC51-HDST35-01 
Cablu adaptor pentru căști de la 
3,5 mm mamă la 3,5 mm tată.

 

CBL-TC51-USB1-01

Cablu încărcare robust

CBL-TC51-HDST25-01 
Cablu adaptor pentru căști de 
la 2,5 mm mamă la 3,5 mm 
tată.
 

TC51/56 Cablu încărcare USB robust. 
Se potrivește la TC51/56 cu sau fără 

ramă robustă.

Cabluri audio

Statele
Unite 

PWR-WUA5V12W0US

Marea
Britanie  PWR-WUA5V12W0GB

Europa PWR-WUA5V12W0EU

Australia PWR-WUA5V12W0AU

China PWR-WUA5V12W0CN

Brazil PWR-WUA5V12W0BR

Coreea PWR-WUA5V12W0KR

India PWR-WUA5V12W0IN

Țară Sursă de alimentare 

Număr articol



Opțiuni cablul AC alimentare specific țării

Abu Dhabi 50-16000-220R: 1,8 m lungime, mufă CEE 7/7.

Australia 50-16000-217R: 1,9 m lungime, mufă AS 3112. 

Bolivia 50-16000-220R: 1,8 m lungime, mufă CEE 7/7.

Brazil 50-16000-727R: 18AWG, 250V, 16A, BR (3w).

China
50-16000-217R: 1,9 m lungime, mufă AS 3112.
50-16000-257R: 1,8 m lungime, mufă C13 IEC 60320.

Dubai 50-16000-220R: 1,8 m lungime, mufă CEE 7/7.

Egipt 50-16000-220R: 1,8 m lungime, mufă CEE 7/7.

Europa 50-16000-220R: 1,8 m lungime, mufă CEE 7/7. 

Hong Kong 50-16000-219R: 1,8 m lungime, mufă BS1363.

India 50-16000-669R: 1,9 m lungime, mufă BS 546.

Iran 50-16000-220R: 1,8 m lungime, mufă CEE 7/7.

Iraq 50-16000-219R: 1,8 m lungime, mufă BS1363.

Israel 50-16000-672R: 1,9 m lungime, mufă S132.

Italia 50-16000-671R: 1,8 m lungime, mufă CIE 23-16. 

Japonia 50-16000-218R: 1,8 m lungime, 
mufă NEMA 1-15P.

Coreea 50-16000-220R: 1,8 m lungime, mufă CEE 7/7. 
50-16000-2576R: 1,8 m lungime, mufă CEE7/7.

Malaesia 50-16000-219R: 1,8 m lungime, mufă BS1363. 

Noua Guinee 50-16000-217R: 1,9 m lungime, mufă AS 3112.

Rusia 50-16000-220R: 1,8 m lungime, mufă CEE 7/7.

Singapore 50-16000-219R: 1,8 m lungime, mufă BS1363. 

UK 23844-00-00R: 7,5 ft lungime

US
50-16000-221R: 1,8 m lungime, 
mufă USA NEMA 5-15P.

Vietnam 50-16000-220R: 1,8 m lungime, mufă CEE 7/7. 

Țară ȚarăCablu AC alimentare cu trei fire Cablu AC alimentare cu trei fire 




