
Você passa seus dias fazendo entregas, reparando equipamentos ou prestando serviços — de encanamento e eletricidade a 
entrega de encomendas, manutenção de jardim e outros. Todos os dias, há muito a fazer e muito pouco tempo — e há muitos 
concorrentes para seus clientes chamarem se você não puder fazer o trabalho com a rapidez necessária. Você precisa de uma 
ferramenta que possa ajudá-lo a trabalhar com mais rapidez e mais inteligência. Você precisa do TC25. Todos os recursos 
necessários para fazer mais e satisfazer mais clientes todos os dias: 

• O design durável ideal — pode deixar cair no chão e usar no frio, calor, chuva ou neve — e ele continua funcionando. 

• Os recursos certos — tenha as informações necessárias mais rápido do que nunca para reduzir o tempo necessário para 
executar todas essas tarefas do dia a dia.

• O programa de serviços certo pelo preço certo — para manter seus dispositivos em funcionamento e em suas mãos.

• Energia garantida para o dia inteiro — com a exclusiva bateria estendida PowerPack fácil de encaixar.

• As maiores velocidades de celular — oferecendo acesso rápido a aplicativos e excelente qualidade de voz. 

O smartphone resistente TC25
O SMARTPHONE RESISTENTE FEITO PARA A SUA PEQUENA EMPRESA

Faça mais, em menos tempo, com o TC25 —  
o smartphone resistente, desenhado para sua pequena empresa. 
Para o trabalho, nós vencemos.
Para obter mais informações, visite www.zebra.com/tc25

Existem várias opções de smartphones.

Mas quando se trata de trabalho, o TC25 ganha.

http://www.zebra.com/tc25


Economize tempo e dinheiro, aumente as vendas e a 

lucratividade com o TC25 — o smartphone resistente  

                                         para pequenas empresas.
Construído para o trabalho
Chuva. Calor. Temperaturas abaixo de zero. Quedas. Respingos. O TC25 pode resistir a tudo.

Energia para o dia todo — sempre
Não há necessidade de um carregador — basta encaixar o PowerPack exclusivo e 
continuar a trabalhar.

Um leitor real para economia de tempo real
As câmeras dos smartphones não são feitas para leitura de código de barras — é por 
isso que o TC25 utiliza a mesma tecnologia de leitura utilizada por muitas das equipes 
de serviço de campo do mundo. Captura instantânea “apontar e disparar”, sem 
esforço, de qualquer código de barras eletrônico ou impresso, em praticamente 
qualquer condição — sem mirar e sem esperar. Não importa o que seus trabalhadores 
estejam fazendo, com um leitor Zebra real dentro, a tarefa será feita mais rápido, com 
mais precisão e mais eficiência, com uma maior produtividade da força de trabalho, 
melhor atendimento ao cliente e maior lucratividade.

Documente tudo instantaneamente
Do comprovante de entrega a um pacote danificado ou um reparo concluído, você 
pode documentar tudo com a câmera colorida de 8 MP e foco automático.

O plano de serviço certo pelo preço certo
O Zebra OneCare™ SV dá dois anos de cobertura para o desgaste normal e falha do 
dispositivo, suporte técnico igualável do fabricante, uma ferramenta de diagnóstico de 
dispositivo para solução de problemas no local, retorno de reparo prioritário, remessa 
gratuita do reparo — tudo por uma fração do custo de um único reparo sem cobertura. 
A inclusão do LifeGuardTM para AndroidTM no plano de serviço garante verdadeira paz 
de espírito — garantia de atualizações de segurança durante todo o ciclo de vida de 
seu computador móvel TC25.

Fácil de usar— sem curva de aprendizado
O TC25 torna fácil fazer negócios. Com o Android, você tem as funções de pinça e 
zoom e todos os mesmos gestos familiares que já são usados em seu smartphone 
pessoal. A tela é fácil de ver tanto em ambientes internos quando externos. A grande 
tela touchscreen exibe todas as informações necessárias — sem rolagem. Três botões 
programáveis fornecem acesso instantâneo aos recursos e aplicativos mais usados.

Funciona também como um walkie-talkie
Com uma conexão instantânea por voz e mensagens de texto seguras, é possível se 
comunicar com um trabalhador específico, um grupo específico de trabalhadores ou 
todos os trabalhadores, com o pressionar de um botão. Com as mensagens de texto 
seguras, é possível alcançar os trabalhadores, mesmo quando uma chamada 
telefônica não é apropriada.*

Conexões de celular rápidas para chamadas de voz claras e 
excelente desempenho de aplicativos
Com suporte para 4G e VoLTE, oferece chamadas HD para excepcional clareza de voz 
e conexões rápidas. De três a seis vezes mais banda larga de dados do que 3G ou 2G, 
você pode contar com desempenho rápido de aplicativos e desenhos de telas.

Bluetooth e Wi-Fi rápidos
Conexões Bluetooth mais rápidas significam um excelente desempenho para fones e 
impressoras Bluetooth. Com o 802.11ac, é possível alternar para conexões rápidas de 
Wi-Fi, seja no escritório, em casa ou em um ponto de acesso público, sem sacrificar a 
qualidade da conexão.

É rápido inserir códigos de barras em seus aplicativos
Envie códigos de barras capturados com o leitor diretamente para seus aplicativos com o 
DataWedge da Zebra, sem necessidade de programação nem modificação dos aplicativos 
existentes. Os resultados? Uma grande economia de tempo — sem nenhum custo.

TENHA TECNOLOGIA DE EMPRESAS GRANDES PARA SUA PEQUENA EMPRESA.  
Durante 45 anos, os dispositivos móveis inovadores da Zebra aumentaram a eficiência, as vendas e a lucratividade de 

muitas das maiores operações de serviços de campo e de entregas do mundo. Agora, é possível colocar essa mesma 

inovação para trabalhar em sua pequena empresa com o TC25.



CAPTURA DE DADOS

Leitura
Imager 1D/2D SE2100  
Imager 1D/2D SE4710

Câmera traseira
Câmera colorida de 8 MP com foco 
automático e flash 

COMUNICAÇÕES DE DADOS E VOZ POR WAN SEM FIOS

Banda de 
radiofrequência

LTE: B1, B3, B7, B8, B20, B28 

WCDMA: B1, B5, B8

GSM: 850, 900, 1800, 1900

Comunicação  
por voz

Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) 
Express (aplicativo de software integrado para 
chamadas PTT instantâneas no estilo walkie-
talkie entre quatro paredes).

Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Pro 
(serviço opcional fácil de implantar que 
oferece chamadas PTT instantâneas no estilo 
walkie-talkie dentro e fora de quatro paredes).

GPS GPS com A-GPS (Glonass, BeiDou)

LAN SEM FIOS

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

Taxas de dados
2,4 GHz: 20 MHz, 40 MHz
5 GHz: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz 

Canais 
operacionais

2,4 GHz (canais 1-13; 1-11 (EUA))

5 GHz (canais 36-48, 52-64, 100-144, 149-165)

Os canais operacionais/frequências e 
larguras de banda reais dependem dos 
regulamentos e da agência certificadora.

Segurança e 
criptografia

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

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

Roaming rápido 802.11r

PAN SEM FIOS

Bluetooth Bluetooth 4.2 BLE

SOLUÇÕES DO MOBILITY DNA

       Mobility Extensions (Mx)                             SmartDEX     

       Lifeguard™ para Android™                            DataWedge

       StageNow                                                      EMM Tool Kit 

       Enterprise Home Screen

O Mobility DNA só está disponível no Android. Os características 
podem variar de acordo com o modelo, e um contrato de 
suporte pode ser necessário. Para saber quais são as soluções 
suportadas, visite: https://developer.zebra.com/mobilitydna

GARANTIA

Sujeito aos termos da declaração de garantia de hardware  
da Zebra, o TC25 tem garantia contra defeitos de mão de  
obra e material por um período de 1 (um) ano a partir da data  
de envio. Para ler a declaração de garantia completa, visite:  
www.zebra.com/warranty

SERVIÇOS RECOMENDADOS

Zebra OneCareTM SV

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões
5,27” C x 2,82” L x 0,63” P
134 mm C x 73,1 mm L x 16 mm P

Peso 195 g (6,88 oz.)

Visor
WVGA colorido de 4,3” (800x480); luz de 
fundo de LED; Corning Gorilla Glass

Tela do leitor  
de imagem

Corning Gorilla Glass

Painel Touchscreen Painel Touchscreen capacitivo, multitoque

Potência

Bateria de íon de lítio recarregável

não removível/sem manutenção: capacidade 
padrão, 3000 mAh 

Carga em menos de 4 horas (10 horas = 1 turno)

Backup de RTC

Entrada  
de expansão

Uma entrada para micro SD de 128 GB

SIM 1 abertura para nano SIM

Conexões de rede 1 USB OTG - host/cliente (conector Type C)

Notificações Toque audível, LEDs multicoloridos, vibração

Teclado Teclado na tela

Áudio
Alto-falante - 1 Watt (94 dBA)

Suporte a voz (alto-falante/microfone interno)

Dois (2) microfones

Botões
Teclas de leitura nos dois lados, volume, liga/
desliga, push-to-talk (PTT)

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

CPU
QCOM MSM8937® 64 bits 8-Core, ARM® 
Cortex A53 1,4 GHz, cache L2 de 512 KB,
otimização de energia

Sistema 
operacional

Android Nougat 7.X

Memória 2 GB de RAM/16 GB de memória Flash

Segurança Inicialização verificada

AMBIENTE DO USUÁRIO

Temperatura 
operaciona

14 °F a 122 °F / -10 °C a 50 °C

Temperatura de 
armazenamento

-40 °F a 158 °F / -40 °C a 70 °C

Especificações  
de queda

Várias quedas de 1,2 m (4 pés) em ladrilho 
sobre concreto conforme MIL-STD 810G em 
temperatura ambiente

Especificações  
de batida

300 batidas, 0,5 m (1,6 pés)

Vedação IP65

Vibração
4 G pico, 5Hz a 2 kHz, duração de 1 hora  
por eixo

Choque térmico
Transição rápida de -40 °C a 70 °C 
10 ciclos: (1 ciclo = 1,25 horas em -40 °C e 1,25 
horas em 70 °C)

Descarga 
electrostática (ESD) 

+/-15 kv no ar, +/-8 kv em contacto  
corpo de carga +/-8 kv

INTERACTIVE SENSOR TECHNOLOGY (IST)

Acelerômetro (3 eixos), sensor de luz ambiente, sensor de proximidade

Especificações do TC25 
Onde é possível 
colocar o TC25 
para trabalhar? 

• Serviços de campo

• Entrega direta na  
loja (DSD, Direct 
Store Delivery)

• Contabilização  
de rota

• Postal

• Serviço de entregas
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FICHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

SMARTPHONE RESISTENTE TC25

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


FICHA DE ESPECIFICAÇÕES 

SMARTPHONE ANDROID RESISTENTE TC25

* O Workforce Connect PTT Express fornece serviços básicos de push-to-talk entre o TC25 e outros dispositivos móveis Zebra 

compatíveis entre quatro paredes e sem custo. O Workforce Connect PTT Pro é um serviço de assinatura econômico que 

fornece serviços abrangentes de push-to-talk e mensagem de texto segura entre o TC25e outros dispositivos móveis Zebra 

fora das quatro paredes.
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Sede corporativa e da  
América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede da Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede da EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede da América Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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