Puteți alege dintre multe tipuri de smartphone.
Însă dacă e vorba despre muncă, TC25 e primul.

Smartphone-ul rezistent TC25
TELEFONUL REZISTENT PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI
În ﬁecare zi sunteți ocupat cu livrări, reparații de sisteme sau oferirea de servicii - de la instalații de apă și electrice, livrări de
colete până la lucrări de mentenanță și așa mai departe. Zi de zi aveți de făcut o multitudine de lucruri și aveți prea puțin timp la
dispoziție. Concurența de pe piață e prea mare și clienții pot oricând să apeleze la ea, dacă dumneavoastră nu puteți să vă
achitați de toate sarcinile suﬁcient de repede. Aveți nevoie de un dispozitiv care vă va ajuta să munciți mai rapid și mai
inteligent, adică aveți nevoie de TC25. Cu acest dispozitiv veți primi toate funcțiile de care aveți nevoie în ﬁecare zi pentru a
completa mai multe sarcini și de a avea mai mulți clienți mulțumiți:
• Design rezistent „Exact ce trebuie” - poate fi scăpat pe jos, poate fi folosit în frig, căldură, ploaie și ninsoare dispozitivul funcţionează excelent.
• Funcţii potrivite - Primiţi informaţiile necesare mai repede, astfel scurtând timpul necesar sarcinilor zilnice.
• Programul de service potrivit la preţul potrivit - management simplu al punerii în funcţiune, exploatare și folosire
al dispozitivelor.
• Performant toată ziua, garantat - cu ajutorul acumulatorului extern unic PowerPack.
• Cea mai mare viteză de transfer de date mobile - acces rapid la aplicaţii și calitate superioară pentru voce.

Faceți mai mult într-un timp mai scurt cu TC25 smartphone-ul rezistent pentru întreprinderi mici.
Dacă e vorba despre muncă, noi suntem primii.
Pentru mai multe informații vizitați pagina www.zebra.com/tc25

Economisiți timp și bani, creșteți numărul notiﬁcărilor și
îmbunătățiți proﬁtul cu TC25 - smartphone-ul rezistent
pentru întreprinderi mici.
Creat pentru muncă

Ploaie. Arșiță. Temperaturi sub 0 grade. Picături de lichide. Lichide vărsate. TC25
poate să le gestioneze pe toate.

Performanță toată ziua - în mod continuu

Nu este nevoie de încărcător - conectați acumulatorul unic PowerPack și continuați
munca.

Scanner adevărat pentru o reală economie de timp

Camerele smartphone-urilor nu sunt făcute pentru a citi coduri de bare - TC25 oferă
aceeași tehnologie de scanare pe care o folosesc echipele de service din toată lumea.
Practic se poate citi orice cod de bare electronic sau tipărit în orice condiție - nu
trebuie țintit și așteptat. Indiferent cu ce se ocupă colegii dvs., datorită scanerului
încorporat veritabil Zebra își vor face munca mai rapid, mai punctual și mai eﬁcient,
crescând astfel productivitatea, proﬁtul și calitatea suportului de client.

Stocarea instantă a oricărui document

Începând de la conﬁrmări de primire, pachete deteriorate și până la piese ﬁnisate,
orice se poate documenta cu ajutorul camerei color de 8 megapixeli, cu autofocus.

Contractul service potrivit la prețul potrivit

Cu ajutorul serviciului Zebra OneCare™ SV primiți 2 ani de acoperire în cazul uzurii
normale si defectării dispozitivului. De asemenea primiți suport tehnic fără egal, soluții
de diagnosticare echipament pentru reparații pe loc, service prioritar, retur gratuit și
altele - toate acestea pentru o mică parte a unei cheltuieli de reparații în regim
propriu. Dacă achizițonați și serviciul LifeGuard™ for Android™ ca parte al pachetului de
servicii, veți avea parte de liniște totală - veți primi actualizări de securitate garantate
pe tot ciclul de viață al TC25.

Ușor de folosit - fără timp de acomodare

TC25 ușurează activitatea în afaceri. Mulțumită sistemului de operare Android, veți
putea folosi dimensionarea cu degetele și toate funcțiile tactile cunoscute de la
propriul smartphone. Ecranul este ușor de folosit atât în aer liber, cât și in interior.
Toate informațiile necesare sunt vizibile pe ecranul mare fără sa ﬁe nevoie de
scroll. Trei butoane programabile oferă acces imediat la cele mai folosite funcții și
aplicații.

Poate ﬁ folosit și ca walkie-talkie

Datorită legăturii vocale instant și a mesajelor text securizate, puteți apela un coleg,
un grup de angajați sau pe oricine altcineva, cu o apăsare de tastă. Cu ajutorul
mesajelor text securizate puteți lua legătura cu colegii chiar dacă nu există posibilitatea de apel telefonic.*

Conexiune mobilă rapidă pentru apeluri vocale clare și pentru
performanțe excelente ale aplicațiilor
Datorită suportului 4G și VoLTE puteți beneﬁcia de apeluri de calitate HD cu voce
de calitate excelentă și conexiune rapidă de date. Datorită lățimii de bandă de 3-6
ori mai mare ca în cazul 3G sau 2G, puteți conta pe performanțe ridicate ale
aplicațiilor și reîmprospătare rapidă a ecranului.

Bluetooth și Wi-Fi rapid

Cea mai rapidă conexiune Bluetooth asigură performanțe excelente pentru căștile și
imprimantele Bluetooth. Cu ajutorul standardului 802.11ac puteți comuta la o conexiune ultrarapidă dacă vă aﬂați la birou, acasă sau în apropierea unui punct de acces
public - toate acestea fără să renunțați la calitatea conexiunii.

Introducerea ultrarapidă a codurilor de bară în aplicații

Codurile de bară citite cu scannerul pot ﬁ introduse direct în aplicațiile existente cu
ajutorul Zebra DataWedge - nu este nevoie de programare sau modiﬁcarea aplicațiilor
existente. Rezultatul ﬁnal? Economie de timp - fără costuri.

TEHNOLOGIE LA NIVEL DE INDUSTRIE PENTRU AFACERI MICI.
De 45 de ani dispozitivele mobile Zebra cresc eﬁciența, vânzările și proﬁtabilitatea la cele mai mari echipe de
service și de servicii de livrări din lume. Începând de acum, mulțumită TC25, și Dvs. puteți folosi această inovație
pentru afacerea proprie.

FIȘĂ SPECIFICAȚII PRODUS
SMARTPHONE-UL REZISTENT TC25.

Speciﬁcații TC25
SPECIFICAȚII FIZICE

COMUNICAȚII DATE ȘI VOCE FĂRĂ FIR PE ARIE EXTINSĂ

Dimensiuni

134 mm (H) x 73,1 mm (SZ) x 16 mm (M)

Greutate

195 g

Afișaj

4,3 in. color WVGA (800x480); LED
iluminare fundal; Corning Gorilla Glass

Geam afișaj

Corning Gorilla Glass

Panou tactil

Afișaj tactil capacitiv, multiatingere

Sursă alimentare

Nu se poate îndepărta/repara
Reîncărcabil Li-Ion: capacitate normală,
3000 mAh Încărcare în 4 ore(10 ore = 1 schimb)
RTC salvare de siguranţă

Loc de expansiune

Un card micro SD 128 GB

SIM

1 nano SIM

Reţea
Conexiune

1 USB OTG – host/client
(conector tip C)

Răspuns reacţie

Sunet; LED-uri multicolore; vibraţie

Tastatură

Tastatură afișată pe ecran

GPS

Audio

Difuzor - 1 watt (94 dBA)
Suport sunet (difuzor intern/microfon)
Două (2) microfoane

REȚEA LOCALĂ FĂRĂ FIR

Butoane

Scanare pe ambele părţi, creștere/scăderevolum,
comutator principal, tastă walkie-talkie (PTT)

SPECIFICAȚII PERFORMANȚE
CPU

QCOM MSM8937® 64 biţi 8 nuclee, ARM® Cortex A53,
1,4 GHz, 512 KB L2 cache, optimizare performanţe

TC25 - America:
• LTE: B2, B4, B5, B12, B17
• WCDMA: B2, B4, B5
• GSM: 850, 900, 1800, 1900

Bandă frecvenţă radio

TC25 - restul lumii:
• LTE: B1, B3, B7, B8, B20, B28
• WCDMA: B1, B5, B8
• GSM: 850, 900, 1800, 1900
TC25 - China:
• LTE FDD: B1, B3
• LTE TDD: B39, B40, B41
• WCDMA: B1, B8
• TDSCDMA B34, B39
(Diversitate nesuportată)
• GSM: 900, 1800

Conexiune WLAN

802.11a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6

Viteză transfer date

2.4 GHz: 20 MHz, 40 MHz
5 GHz: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz

Canale
folosite

2,4 GHz (canale: 1-13; 1-11 (USA))
5 GHz (canale: 36-48, 52-64,100-144,
149-165)
Canale/frecvenţe folosite efectiv și lăţimea de
bandă depinde de reglementări și de agenţiile
de certificare.

Android Nougat 7.X

Memorie

2 GB RAM/16 GB memorie flash

Securitate
și criptare

WPA/WPA2 (PSK & Enterprise 802.1x);
EAP-TTLS; PEAPv0-MSCHAPv2; EAP-TLS

Securitate

Pornire sistem controlată

Certificări

802.11a/b/g/n; WPA; WPA2

MEDIU UTILIZATOR

Roaming rapid

802.11r

Temperatură
funcţionare

-10° C - 50° C

PAN FĂRĂ FIR

Temperatură
stocare

-40° C - 70° C

Specificaţii
impact
Specificaţii
impact

300 căderi, 1,6 ft./0,5 m

Protecţie

IP65

Vibraţii

Vârf 4G, 5Hz-2 kHz, 1 oră/ax

Șoc termic

-40°C – 70°C tranziţie rapidă, 10 cicluri:
(1 ciclu = 1,25 ore -40°C și 1,25 ore 70°C)

Descărcare electrostatică (ESD)

+/-15 kV aer; +/- 8 kV contact; +/-8 kV încărcare

• Poștă

Bluetooth 4.2 BLE

SOLUȚII MOBILITY DNA
Mobility Extensions (Mx)

SmartDEX

Lifeguard™ for Android™

DataWedge

StageNow

EMM Tool Kit

Mobility DNA este disponibil doar pe dispozitive Android.
Funcţiile pot fi diferite de la model la model și este posibil să
necesite contract de suport. Pentru informaţii despre soluţiile
suportate vizitaţi pagina de web:
https://developer.zebra.com/mobilitydna

GARANȚIE

Accelerometru (3 axe), senzor lumină ambientală, senzor de proximitate

Pe baza declaraţiei de garanţie hardware Zebra, TC25 este garantat
timp de 1 (un) an împotriva defectelor de fabricaţie și de material,
începând de la data livrării. Pentru declaraţia completă de garanţie
vizitaţi pagina:

SERVICII RECOMANDATE

STOCARE DATE

Cameră spate

• Management traseu

Enterprise Home Screen

TEHNOLOGIE INTERACTIVĂ DE DETECTARE

STOCARE DATE

• Livrare directă

GPS és A-GPS (Glonass, BeiDou)

Sistem de operare

Rezistă la mai multe căderi pe beton de la 1,2 m
în husa protectoare conform standardului
MIL STD 810 G.

• Muncă pe teren

Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Express
(aplicaţie software integrată gratuită pentru apeluri
instant walkie-talkie PTT în interior)
Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Pro
(opţional, serviciu cu abonament ușor de instalat,
care asigură apeluri instant walkie-talkie PTT în
interior și în afară)

Comunicaţii
pe bază de voce

Bluetooth

Ariile de
utilizare TC25

Senzor SE21001D/2D

Zebra OneCareTM SV

Senzor SE47101D/2D
8 megapixeli, autofocus, color, cu bliţ
3

FIȘĂ SPECIFICAȚII PRODUS
SMARTPHONE-UL REZISTENT TC25 CU ANDROID

Workforce Connect PTT Express oferă servicii de bază push-to-talk între TC25 și alte dispozitive mobile Zebra compatibile în
interior, fără niciun cost suplimentar. Workforce Connect PTT Pro este un serviciu cost efectiv pe bază de abonament, care oferă
funcție complexă push-to-talk și servicii de trimitere mesaje text între TC25 și alte dispozitive mobile Zebra compatibile în aer liber.
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