
TC70 Serisi Güçlü Dokunmatik Bilgisayar
AKILLI IŞLETMEYE CEPHE HATTINIZ

Personeliniz, daha verimli çalışmak ve müşterilerinize daha iyi hizmet vermek üzere sorunsuz bir şekilde iletişim 

kurmak ve bilgiye erişmek için kurumsal sınıf el tipi bilgisayarlara ihtiyaç duyuyor — fakat kendi tüketici cihazları gibi 

her bakımdan zarif ve kullanımı kolay bir cihaz istiyor. Artık TC70 Serisi ile onlara ikisini de verebilirsiniz. Esnek 

işletim sistemi desteğiyle, her ikisi de işletmelerde kullanım için güçlendirilmiş olarak, en gelişmiş ve pratik mobil 

işletim sistemlerinin, ikisinden birini — Android™ veya Windows 10 IoT Mobile Enterprise — tercih edebilirsiniz. 

Sağlam tasarım, en zorlu ortamlara bile dayanıklıdır ve TC70 Serisi aynı zamanda sesli iletişim cihazı olarak iki işlev 

birden görebilir. Dahili barkod okuyucu ve kamera ile hemen her türde iş verilerinin yakalanmasını otomatik hale 

getirebilirsiniz. Üstelik sunduğumuz tüm aksesuarlar ve son teknoloji, daha uzun yıllar işinize hizmet edecek ve rakipsiz 

bir yatırım geri dönüşü sağlayacaktır. TC70 Serisi ile perakende, imalat ve operasyon sektöründeki müşterilerinize 

daha iyi hizmet verin. Gerçek rekabet avantajı kazanın.

Kurumsal sınıf Android — Ihtiyaçlarınıza 
Uygun Birden Çok Konfigürasyonla
TC70 Serisiyle, Android’in gücünden 
faydalanırken, teknoloji ve iş ihtiyaçlarınıza 
en uygun konfigürasyonu seçebilirsiniz. 
Her Android TC70 Serisi, Android’i daha 
güçlü bir kurumsal sınıf işletim sistemi 
haline getiren Mobil Eklentilerle (Mx) 
birlikte gönderilir. Mx, mobil cihazlarınızın, 
uygulama erişiminin ve Wi-Fi performansı 
ve güvenliğinin daha iyi kontrolünü 
sağlamak suretiyle, bilişim destek süresini 
minimize ederken, personel verimliliğini 
ve cihazın çalışma süresini maksimize 
eder. Standart Konfigürasyonlu TC70 ve 
TC70x Android cihazlar, Gmail ve Google 
Maps gibi entegre Google uygulamalarını 
sağlayan Google Mobile Services 
(GMS) ile birlikte gelir. Profesyonel 
Konfigürasyonlu TC70 ve TC70x Android 
cihazlar, GMS olmadan gönderilir ve GMS 
uygulamaları ve hizmetlerini içermez. Her 
iki konfigürasyon da Android Açık Kaynak 
(AOSP) projesine dayanır ve ilgili Android 
Enterprise işlevselliği ile gönderilir. 

Kurumsal Microsoft Windows 
TC70x ayrıca, Microsoft’un kurumsal 
sınıf güvenlik, yönetilebilirlik ve bağlantı 
özelliklerini kullanımı kolay, doğal bir 
kullanıcı arayüzüne taşıyan Windows 
10 IoT Mobile Enterprise ile de birlikte 
sunulmaktadır. Birden çok kullanıcı profili, 
barkod okutma için “kutudan çıktığı gibi” 
destek özelliği gibi verimliliği artıran 

özellikler ve diğer çevre birimlerinin yanı 
sıra, Skype for Business ve MS Office gibi 
popüler kurumsal araçlar için dahili desteğe 
sahip olursunuz. Ve Windows 10 IoT Mobile 
Enterprise, Continuum ve Miracast kablosuz 
ekran desteğiyle, PC tarzı verimlilik sağlar 
— Office uygulamaları büyük ekranlar için 
harika bir şekilde ölçeklenir. 

Dünya Kalitesinde Veri Yakalama
Personelinize daha hızlı ve daha akıllı 
çalışmak için gereken araçları verin. Entegre 
kurumsal sınıf görüntüleyici, Zebra’nın 
özel PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisi, 
megapiksellik bir sensör ve gelişmiş optik 
özellikler sunmakta olup, bunlar tamamen 
kendine ait bir sınıfta veri yakalama 
performansı sunar. Personel hemen her 
koşuldaki 1 ve 2 boyutlu barkodları yıldırım 
hızında okutabilir. Arkaya dönük kamera, 
yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, imzalar, 
videolar ve çok daha fazlasının kolayca 
yakalanmasını ve böylece daha fazla 
ticari bilgi türlerini yakalayıp daha fazla iş 
sürecini düzenlemenizi sağlar. Ön kamera, 
personelin görüntülü görüşme yaparak 
ihtiyaç duyduğu yardımı almasını — ve 
müşterilere kişisel dokunuşun getirdiği 
farkı sunmalarını sağlar. Yakın Alan İletişimi, 
uyumlu yazıcılarla kolay “Bir Dokunuşla 
Eşleştirme” özelliği sunarken, tesis giriş 
noktalarında kimlik kontrolünü otomatik 
hale getirir. *Kimlik kontrolü, yalnızca 
Android’de desteklenmektedir.  

TC70 (Android)

TC70x (Android)

TC70x (Windows 
10 IoT Mobile 
Enterprise)
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TC70 Serisi 
ile verimliliğin 
ve müşteri 
hizmetlerinin 
bir üst seviyeye 
yükseltilebileceği 
alanlar:

Perakende

• Personel:

 − Fiyat kontrolleri

 − Envanter kontrolleri

 − Ürün bulucu

 − Fiyat değişiklikleri/ 
 fiyat kontrolleri

 − Kuyrukları azaltma

 − Rehberli satış

 − Ürün karşılaştırması

 − Elektronik kuponlar   
 (cep telefonu 
 ekranları)

 − Pazar araştırması

 − Mağaza envanter 
 transferleri

 − Hediye kaydı arama

 − Finansal 
uygulamalar/sadakat 
 uygulamaları

 − Online ve basılı/ 
katalogtan siparişler

 − Eğitim

• Mobil ödeme

• Envanter yönetimi

• Ses iletişimi

• Yöneticiler:

 − Personel 
 yönetimi

 − Planogram  
 yönetimi

 − Promosyona  
 uygunluk

 − Satış Geliştirme

Imalat

• Varlık yönetimi

• Bina bakımı

• Yönetici görevleri:

 − Personel yönetimi

 − Tedarikçi yönetimi

 − Müşteri verilerinin 
 yönetimi

 − Ürün bilgilerinin 
 yönetimi

Sektörde Önde Gelen Ikili Moda Sahip bir  
Dokunmatik Panel ile Maksimum Veri Girişi Esnekliği
Kullanıcılarınıza tercih ettikleri iki veri giriş yöntemini 
seçme olanağı sunun: parmak ve eldivenli parmak ya 
da parmak ve imzaları net bir şekilde yakalamak için 
ideal olan özel kalem. Akıllı ekran, kullanıcının veri giriş 
yöntemini değiştirdiği her defasında ayar değişiklikleri 
yapılmasını gerektiren rakip cihazlardan farklı olarak, 
gereken ayarları otomatik olarak yapar. 4.7 inçlik büyük 
ekran da kapasitif dokunmatik deneyimi bir üst düzeye 
taşır — ekran ıslak olduğunda bile çalışır. *Eldiven desteği 
ile ikili moda sahip dokunmatik panel yalnızca Android’de 
mevcuttur. 

Kapsamlı Ses Işlevselliği ile Ses  
Esnekliğinde Yeni Bir Seviye
TC70 Serisi, popüler akıllı telefonların dört katına kadar 
yüksek ses ve gürültü iptal etme teknolojisiyle, her 
görüşmede iki tarafta da kristal berraklığında ses kalitesi 
sunar. Android modelleri, personele kutudan çıktığı gibi 
telsiz tarzı sesli iletişim özelliği sunmak için, Workforce 
Connect Push-to-Talk Express özelliğini destekler. 
Windows 10 IoT Mobile Enterprise, Skype for Business 
için entegre destek sunmaktadır*. Sonuç mu? Müşteri 
ihtiyaçlarına anında yanıt verebilen ve birlikte çalışmaya 
son derece yatkın bir işgücü. *Skype for Business Voice, 
optimum performans için Zebra WLAN altyapısı gerektirir. 

Mobil DNA 
Android mobil platformunuzun her kademesi  
Zebra’nın Mobil DNA’sı ile daha basit hale 
gelir. Çünkü öncelikle sektörün en kapsamlı 

mobil araçlar süitine sahip olarak çözümünüze hız 
kazandırırsınız. Daha çok sayıda kullanıma hazır son 
kullanıcı uygulaması, daha güçlü yönetim araçları ve 

daha kolay uygulama geliştirme. Özel olarak kurumlar 
için tasarlanmış olan Mobil DNA, yatırımınıza ve tüm 
Android mobil bilgisayarlarımıza değer, güven ve 
kolaylık kazandırır. 

Güçlü ve Her Gün Tüm Gün Boyunca Kurumsal 
Amaçlı Kullanıma Hazır
TC70 Serisi, 1.8 metreden birçok kez beton zemine 
düşme ve çetin yuvarlanma testimizde 2,000 kez 
arka arkaya 1 m yuvarlanma sonrasında bile güvenilir 
bir şekilde çalıştığı test edilmiş ve kanıtlanmış olarak, 
iş dünyasında her gün çalışmanın gereksinimlerini 
karşılamaya hazırdır. IP65 ve IP67 dereceli muhafaza 
ile mağazaların arka odalarında, depo alanında, açık 
alışveriş alanlarında ya da dışarıda, alım bölümünde 
kullanım için ideal, toz geçirmez ve tamamen suya 
batırıldıktan sonra dahi güvenilir bir şekilde çalışmaya 
devam eden bir cihaz sahibi olursunuz. Corning 
Gorilla Glass dokunmatik panel ve okutucu çıkış 
penceresi, cihazdaki en zayıf iki parçaya dayanıklılıkta 
yeni bir seviye kazandırır.

Her Kurumsal Ihtiyacı Karşılayacak 
Güçlü Aksesuar Yelpazesi
Kapsamlı aksesuar yelpazesine, mobil ödeme için tak-
çıkar tipte bir manyetik şerit okuyucu, manyetik şerit ile 
Çip ve PIN uyumlu bir Bluetooth mobil ödeme cihazı, 
bir kılıf, bir el kayışı, tak-çıkar tipte bir tetik kolu ve daha 
fazlası dahil olup, pek çok farklı işi yapan pek çok farklı 
türde kullanıcının ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamanıza 
olanak verir.1 Ayrıca, çok yuvalı pil şarj cihazları 
ve TC70 Serisini ve gelecekteki Zebra cihazlarını 
destekleyen çok yuvalı bir cradle olan ShareCradle da 
arka oda yönetimini kolay ve ekonomik hale getirir.

TC70 SERISI — KURUMSAL AMAÇLI  
PROFESYONEL SINIF CIHAZ.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/tc70series adresini ziyaret edin veya  
www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın
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TC70 Serisi Teknik Özellikleri 

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

Boyutlar 160 mm U x 84 mm G x 28 mm D
161 mm U x 84 mm G x 28 mm D

Ağırlık 376 g

Ekran 4.7 inç HD (1280 x 720); olağanüstü parlak, dış 
mekanlarda görülebilir; dokunmatik panele optik 
olarak bağlı

Görüntüleyici 
Penceresi

Corning Gorilla Glass

Dokunmatik Panel Özel kalem (iletken özel kalem ayrıca satılır)2, 
parmakla veya eldivenli elle giriş seçenekleri sunan, 
iki modlu kapasitif dokunmatik ekran; Corning Gorilla 
Glass

Arka ışık LED arka ışık

Güç PowerPrecision/PowerPrecision+3: Daha uzun 
ömür için geliştirilmiş pil teknolojisi ve daha iyi 

pil yönetimi için pil ölçümlerinde gerçek zamanlı 
görünürlük. Li-İyon 3.7 V, 4620 mAh

Genişleme Yuvası TC70: Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD ile 32GB 
SDHC ve 64GB'a kadar SDXC

TC70x: Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD ile 
32GB SDHC ve 128GB'a kadar SDXC

Ağ
Bağlantıları

USB 2.0 OTG Yüksek Hız (sunucu ve istemci); WLAN

Bildirimler Sesli uyarı; renkli LED; titreşim

Tuş takımı Ekran üstü tuş takımı; Enterprise Keyboard

Ses Gürültü iptalli üç mikrofon desteği; titreşimli uyarı; 
hoparlör; Bluetooth kablosuz kulaklık desteği

PERFORMANS ÖZELLIKLERI

CPU TC70: 1.7 GHz çift çekirdekli işlemci
TC70x Android-M: 1.8 GHz altı çekirdekli 64 bit işlemci 
(Snapdragon 650)
TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise: 1.8 GHz altı 
çekirdekli 64 bit işlemci

İşletim Sistemi TC70: Android 5.1 Lollipop ile Zebra’nın Mobil  
Eklentileri (Mx)

TC70x: Mx içeren Android 6.0 Marshmallow veya 
Windows 10 IoT Mobile Enterprise

Bellek TC70: 1 GB RAM / 8 GB Flaş pSLC  
TC70x: 2 GB RAM / 16 GB Flaş pSLC ya da  
4 GB RAM / 32 GB Flaş pSLC 

KULLANICI ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı: -20°C ile 50°C arası

Depolama Sıcaklığı -40°C ile 70°C arası

Nem %5 ile %85 arası, yoğuşmasız

Düşme Özelliği MIL-STD 810G standardında bütün çalışma sıcaklık 
aralığında 1.8 metreden beton zemine defalarca 
düşme, oda sıcaklığında 2.4 metreden beton zemine 
defalarca düşme

Yuvarlanma Özelliği 2,000 kez 1.0 m yuvarlanma (IEC yuvarlanma 
şartnamesini karşılar ve aşar)

Muhafaza IP67 (ilgili IEC muhafaza şartnamesine uygun)

Titreşim 4 g PK Sine (5 Hz - 2 kHz); 0.04g2/Hz Random  
(20 Hz - 2 kHz); 60 dakika/eksen, 3 eksen

KULLANICI ORTAMI (DEVAM)

Termal Şok -40°C ile 70°C arası hızlı geçiş

Elektrostatik
Deşarj
(ESD)

+/-15kVdc havadan deşarj
+/-8kVdc doğrudan deşarj
+/-8kVdc dolaylı deşarj

SES

108 dB’e kadar SPL ses seviyesi özellikli yüksek kalitede telefon hoparlörü; 
kablosuz (Bluetooth) kulaklık desteği; PTT (Bas-Konuş) kulaklık desteği4; ahize/ 
hoparlör modları

INTERAKTIF SENSÖR TEKNOLOJISI (IST)

Işık Sensörü Otomatik olarak ekran arka ışığı parlaklığını ayarlar

Hareket Sensörü Dinamik ekran yönü için 3 eksenli hız ölçer

VERI YAKALAMA5

Okuma SE4750 görüntüleyici (1 ve 2 boyutlu); olağanüstü 
menzil:
Okuma menzili – Code 39 barkod:
0.508 mm: 4.5 cm'den 81.3 cm'ye
0.076 mm: 7.9 cm'den 14.2 cm'ye

Kamera Arka – 8 MP otomatik odaklı; f/2.4 diyafram (TC70 ve 
TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise)
Arka – 13MP otomatik odaklı (TC70x Android-M)
Ön – 1.3 MP sabit odaklı (TC70/TC70x)

NFC ISO 14443 A, B ve F Tipi; FeliCa6 ve ISO 15693 kartlar. 
UICC ve Host ile P2P modu ve Kart Emülasyonu

KABLOSUZ LAN

Kablosuz TC70: IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r 
TC70x Android: IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/i/r/ac
TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise:  
IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/i/w/ac

Veri Hızları TC70
5GHz: 802.11a/n — 150 Mbps'e kadar;
2.4GHz: 802.11b/g/n — 72.2 Mbps'e kadar

TC70x Android
5GHz: 802.11a/n/ac — 866.7 Mbps’e kadar; 
2.4GHz: 802.11b/g/n — 144.4 Mbps'e kadar

TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise
5GHz: 802.11a/n/ac — 866.7 Mbps’e kadar; 
2.4GHz: 802.11b/g/n — 300 Mbps'e kadar

Çalışma Kanalları TC70: Kanal 1 - 13 (2412 - 2472 MHz); Kanal 36 - 165 
(5180 - 5825 MHz); Kanal Bant Genişliği: 20, 40 MHz

TC70x: Kanal 1 - 13 (2412 - 2472 MHz), Kanal 36 - 165  
(5180 - 5825 MHz); Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80 MHz

Fiili çalışma kanalları/ frekansları yasal kurallara ve 
onay kurumuna bağlıdır

Güvenlik ve
Şifreleme

TC70: WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel 
(TKIP ve AES); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES) — 
EAPTTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS,  
PE APv0-MSCHAPv2, PE APv1-EAP-GTC, EAP Fast  
ve LEAP 

TC70x Android: WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 
Kişisel (TKIP ve AES); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve 
AES) — EAP TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, 
PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC ve LEAP

TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise: WEP  
(40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); 
WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES) — EAPTTLS 
(MSCHAPv2), EAP-TLS, PE APv0-MSCHAPv2, FIPS DIM

Devamı sonraki sayfada
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Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir ve bazı özellikler 
modele göre değişebilir.

1. Manyetik Şerit Okuyucu TC70x Windows 10 Mobile Enterprise’da desteklenmemektedir.  

2. TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise, yalnızca parmak/özel kalem girişini destekler. 

3. PowerPrecision+ piller yalnızca TC70x Android modellerinde mevcut olup, gelişmiş sağlık durumu göstergesi ve gelişmiş şarj durumu ölçümleri sunar.  

4. PTT, TC70x Windows 10 Mobile Enterprise’da desteklenmemektedir. 

5. Veri yakalama özelliklerinin tamamı için, lütfen TC70 Serisi Kullanım Kılavuzu ya da Entegratör Kılavuzuna başvurun.

6. ISO 14443 Felica Tipi, yalnızca TC70x modellerinde desteklenmektedir. 

7. Workforce Connect, yalnızca Android’de desteklenmektedir. 

KABLOSUZ LAN (DEVAM)

Multimedya TC70/TC70x Android: Wi-Fi Multimedia™ (WMM)  
ve WMM-PS

TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise: WMM

Onaylar TC70: WFA (802.11n, WMM, WMM-PS, Wi-Fi Direct, 
Miracast, Soft-AP, WPS 2.0) ve Cisco CCXv4 

TC70x Android: WFA (802.11n, WMM-PS) 

TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise: WFA 
(802.11n, 802.11ac, PMF, WMM)

Hızlı Dolaşım TC70/TC70X Android: PMKID önbellekleme, Fırsatçı 
Anahtar Önbellekleme (OKC), Cisco CCKM ve FT 
(802.11r)

TC70x Windows 10 IoT Mobile Enterprise: PMKID 
önbellekleme, Fırsatçı Anahtar Önbellekleme (OKC)

KABLOSUZ PAN

Bluetooth Sınıf 2, Bluetooth v4.0 (Bluetooth® Akıllı teknoloji)
BT Genişbant Desteği HFPv1.6 
Bluetooth v4.1 LE (yalnızca TC70x)

ILETIŞIM VE MESAJLAŞMA

Workforce Connect7 PTT Express (dahildir) Wi-Fi ağlarında anında bas-
konuş küçük grup iletişim özelliği sağlar. Workforce Connect PTT Pro 

(desteklenmektedir), aynı zamanda mesajlaşma, konumlandırma hizmetleri ve 
iki yönlü radyo entegrasyonu da içeren ölçeklenebilir bir ağdan bağımsız bas-
konuş çözümü sunar. Workforce Connect Ses istemcisi (desteklenmektedir), 
TC70 Serisinin Wi-Fi ağlarda çok hatlı özelliğe sahip tam özellikli bir cep 
telefonu görevi görmesine olanak verir.

Skype for Business (yalnızca TC70x Windows 10 Mobile Enterprise); Skype for 
Business Voice, optimum performans için Zebra WLAN altyapısı gerektirir. 

TC70 Serisi Teknik Özellikleri (devam) 

EK MOBIL DNA ÇÖZÜMLERI

 Mobil DNA çözümleri, çeşitli işlevler eklemenin yanı sıra, mobil 
cihazlarımızın konuşlandırılmasını ve yönetimini basitleştirmek suretiyle, 
mobil bilgisayarlarımızdan daha fazla değer elde etmenize yardımcı olur. 
Zebra’ya özel bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için:  
www.zebra.com/mobilitydna 

                 Enterprise Keyboard                            Enterprise Home Screen

                 Stage Now                                               AppGallery

                 EMDK                                                        Enterprise Browser

                 SimulScan

Mobil DNA, yalnızca Android’de mevcuttur ve desteklenen özellikler 
modele göre değişebilir. 

GARANTI

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak TC70 Serisi, 
sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına 
karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen aşağıdaki web 
sayfasını ziyaret edin http://www.zebra.com/warranty

TAVSIYE EDILEN HIZMETLER

Zebra OneCare; Yönetilen Cihaz Hizmeti
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Kuzey Amerika ve Şirket Genel 
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com
 

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

 

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

http://www.zebra.com/mobilitydna
http://www.zebra.com/warranty

