
BROȘURĂ 
ACCESORII DIN 
SERIA TC2X



Ecosistema accesorii TC20/25

Suportă de asemenea...

Cradle de bază cu un 
singur slot

CRD-TC2X-BS1CO-01

Husă moale TC2X
SG-TC2X-HLSTR1-01

Acumulator opţional PowerPack
BTRY-TC2X-PRPK1-01 *Nu este disponibil în toate ţările.

Husă moale TC20K
SG-TC20K-HLSTR1-01

Mâner pistol
TRG-TC2X-SNP1-01

DX30

Sursă de alimentare de perete

Adaptor brichetă - tip „A”

Conector Ethernet

RS6000/RS507x

Cablu USB-C
CBL-USB-MPM1-01

Ramă de mână*
SG-TC2X-ARMNT-01

Curea de mână
SG-TC2X-HSTRP1-01

SG-TC20K-HSTRP1-01

Sistem ShareCradle
1 slot, Ethernet (CRD-TC2X-SE1ET-01)
5 sloturi, doar încărcare (CRD-TC2X-SE5CU-01)



•
•
•
•
•

Accesorii acumulator

Acumulator PowerPack suplimentar

Încarcă acumulatorul intern TC2X

LED-uri

Conector USB C

Asigură 8-10 ore de funcţionare în plus

LED-urile din partea de sus al PowerPack arată nivelul de încărcare

Încărcare pe toate variantele de cradle cu sau fără TC20/25

Suportă ambele curele de mână (SG-TC2X-HSTRP1-01 și SG-TC20K-HSTRP1-01) 

TC2X Acumulator opţional PowerPack

BTRY-TC2X-PRPK1-01



Sistem de cradle

Cradle de bază cu un singur slot ShareCradle cu 1 și 5 sloturi

CRD-TC2X-BS1CO-01

TC2X – cradle de bază 

cu un singur slot

CRD-TC2X-SE1ET-01

TC2X cradle cu un singur 
slot de încărcare/comunicare

CRD-TC2X-SE5CO-01

TC2X cradle cu 5 sloturi 
doar pentru încărcare

• Cradle-ul de bază cu un singur slot este destinat doar încărcării.

• Încarcă doar acumulatorul PowerPack sau doar terminalul

• Încarcă împreună acumulatorul PowerPack și terminalul

• Încarcă împreună mânerul pistol și terminalul

• NU suportă modulul complementar RFID cu terminal sau fără

• ****„KIT-TC2X-BS1FT-05 – Pachet de 5 conectori de TC2X de  

• Cradle-ul cu un singur slot este disponibil doar în varianta 

• 19 inch, poate fi montat pe rack (necesită accesorii de montaj)

• NOTĂ : Aceste cradle-uri nu suportă modululcomplementar 

• NOTĂ : Pentru cradle-ul cu un singur slot cu soluţia Ethernet 

Ethernet, iar cradle-ul cu 5 sloturi doar în varianta de încărcare.

RFID. Pentru suportul acestui accesoriu va fi creat un 
cradle separat.

este nevoie de următoarele (disponibile separat): 
KT-TC51-ETH1-01 – ADAPTOR USB-ETHERNET PENTRU 
SHARECRADLE CU UN SLOT CU CONSOLĂ

bază cu un singur slot” Pot fi folosite pentru interconectarea 

mecanică a mai multor cradle-uri de bază cu un singur slot.*****

Cradle-ul de bază cu un singur slot necesită sursă de alimentare 
specifică ţării PWR-WUA5V12W0XX [US, EU, GB, AU, CN, BR, KR, 

IN]) și cablu USB C (CBL-USB-MPM1-01)

Cradle-ul cu 5 sloturi necesită sursă de alimentare 
(PWR-BGA12V108W0WW), cablu DC (CBL-DC-382A1-0) și cablu AC 

pentru alimentare specific ţării
(vândut separat)

Cradle-ul Ethernet cu 1 slot necesită sursă de alimentare 
(PWR-BGA12V50W0WW), cablu de alimentare (CBL-DC-388A1-01) și 

cablu AC pentru alimentare specific ţării (vândut separat)



Captură date

MÂNERUL PISTOL Modul complementar RFID 

TRG-TC2X-SNP1-01

Transformă dispozitivul într-un 
terminal cu ecran tactil, capabil să 
execute un număr mare de 
operaţiuni de scanare.

RFD2000

Mâner pistol atașabil TC2X Mâner RFID pentru TC2X

• Ușor de atașat la partea de sus a carcasei TC2X

• Stativ integrat cu trei puncte de sprijin pentru fixarea 

• Datorită contactelor expuse, dispozitivul poate fi încărcat în 

• Curea de mână opţională (vândut separat), 50-12500-066

• Mânerul pistol poate fi folosit doar împreună cu produsul 

• Permite utilizatorilor scanarea etichetelor RFID

• Ușor de atașat la partea de sus a carcasei TC2X

• Datorită contactelor vizibile, dispozitivul poate fi încărcat în 

• Clientul va avea nevoie de portul IO robust cu 8 pini, care este 

terminalului atunci când nu este folosit

SHARECRADLE cu 1 sau 5 sloturi (necesită conector diferit)

disponibil doar la varianta TC20 Premium SE4710

cradle-uri cu 1 sau 5 sloturi.

SE4710 din seria TC2X (nu poate fi folosit cu TC20 cu tastatură)



Accesorii ușoare

Huse moi
Curea de mână

Ramă de mână

SG-TC2X-HLSTR1-01/SG-TC20K-HLSTR1-01
SG-TC2X-HSTRP1-01/SG-TC20K-HSTRP1-01

SG-TC2X-ARMNT-01

Husă moale TC2X/Husă moale TC20 cu tastatură

TC2x ramă de mână

TC2X curea de mână 3/curea de mână TC20K cu tastatură

• TC2X design deschis pentru atașarea curelei de mână 

• Deschideri pentru conectorii audio și drenajul lichidelor

• Clips fix

• Curea ajustabilă pentru TC2X împreună cu PowerPack 

• Curea de plastic care poate fi legată de terminal pentru 

• Pernă din piele și hypalon pentru confort și durabilitate maximă

• Design ajustabil cu scai

• Permite fixarea TC2X pe mână pentru folosire cu mâini libere

• Deschidere pentru folosirea tastelor de scanare sau scanare 

+ design pentru introducere/îndepărtare ușoară.

introducere/îndepărtare ușoară

cu scanerul inelar cu mâini libere RS6000

sau fără



Încărcătoare și cabluri

Cablu USB-C Încărcător de perete - sursă de alimentare

Ţară Numarul
Articolului

Cabluri audio

CBL-TC2X-USBC-01 PWR-WUA5V12W0XX

HSDT-35MM-PTVP-01

CBL-TC51-HDST35-01

Statele Unite 

Marea Britanie 

Europa 

Australia 

China 

Brazilia 

Coreea 

India 

TC20/25 Cablu USB-C pentru 
încărcare și comunicare

Căști peste ureche cu MIC și PTT 3,5 mm
Necesită cablu adaptor 3,5 mm

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

PWR-WUA5V12W0GB

PWR-WUA5V12W0EU

PWR-WUA5V12W0AU

PWR-WUA5V12W0CN

PWR-WUA5V12W0BR

PWR-WUA5V12W0KR

PWR-WUA5V12W0IN

PWR-WUA5V12W0US

Sursă de alimentare - 100-240VAC, 5V, 
2,5 A, cu mufă specifică ţării.



Încărcător de perete - sursă de alimentare
  

Cabluri AC, specifice țării

ŢarăŢară Cablu AC alimentare cu trei fire Cablu AC alimentare cu trei fire

Abu-Dhabi 

Australia 

Bolivia 

Brazilia 

Israel 

Italia 

Japonia 

Malaysia 

Noua Guinee 

Rusia 

Singapore 

Regatul Unit 

Coreea

Vietnam 

Statele Unite 

Dubai 

Egipt 

Europa 

Hong Kong 

India 

Iran 

Irak 

China

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50-16000-256R: 1,8 m lungime, mufă CEE 7/7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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