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Baterie i akcesoria do ładowania baterii

SAC-TC51-4SCHG-01
4-gniazdowa ładowarka baterii do TC51/56; 

ładuje cztery zapasowe baterie. W zestawie: 

zasilacz PWR-BGA12V50W0WW i kabel DC 

CBL-DC-388A1-01. Kabel zasilający AC dla 

danego kraju oraz uchwyt do montażu w 

stojaku/na ścianie sprzedawane są osobno.

Zapasowa bateria litowo-jonowa 

PowerPrecision+, 4300 mAh. 

Zaawansowana nowa technologia 

udostępnia więcej informacji o baterii 

(stan naładowania i stan techniczny), 

zapewniając maksymalną sprawność 

działania (jedna sztuka w 

opakowaniu).

Dostępna także w opakowaniach

po 10 sztuk.

(nr kat.: BTRY-TC51-43MA1-10)

BTRY-TC51-43MA1-01

Bateria 4300 mAh Opcje ładowania zapasowych baterii

Zasilacz do 4-gniazdowej 

ładowarki baterii: 100-240 

V AC, 12 V DC, 4,16 A. (nr 

kat.: PWR-BGA12V50W0WW)

Wymagany: kabel zasilający 

AC z uziemieniem dla danego 

kraju.

Kabel DC do zasilaczy 

poziomu 6 PWR-

BGA12V50W0WW (12 V DC, 

4,16 A), długość 1,8 m.

(nr kat.: CBL-DC-388A1-01)

23844-00-00R
Amerykański kabel zasilający 

AC, dł. 2,28 m, z uziemieniem, 

trzyżyłowy do zasilaczy.

Amerykański 

kabel 

zasilający AC

W zestawie zasilacz i kabel DC do ładowarki baterii:

Wskaźniki LED ładowania

Wył. Bateria nie jest ładowana

Stałe światło żółte Ładowanie baterii w dobrym stanie 

technicznym

Stałe światło 

zielone

Ładowanie baterii w dobrym stanie 

technicznym zakończone

Światło czerwone 

szybko miga

Błąd ładowania

Stałe światło 

czerwone

Bateria w złym stanie technicznym 

ładuje się lub całkowicie naładowana



Stacja jednogniazdowa

Opcje ładowania

CRD-TC51-1SCU-01: Jednogniazdowa stacja ładująca 

ShareCradle/USB do TC51/56. Ładuje i umożliwia połączenie

z jednym urządzeniem przez USB. W zestawie PWR-

BGA12V50W0WW i kabel DC CBL-DC-388A1-01. Kabel zasilający 

AC dla danego kraju i kabel micro-USB 25-124330-01R 

sprzedawane są osobno. 

ShareCradle, ładowanie i złącze USB

Zasilacz do stacji jednogniazdowej: 

100-240 V AC, 12 V DC, 4,16 A. 

(nr kat.: PWR-BGA12V50W0WW)

Wymagany: kabel zasilający AC 

z uziemieniem dla danego kraju. 

W zestawie ze stacją jednogniazdową

23844-00-00R

Amerykański kabel zasilający 

AC, długość 2,28 m, 

z uziemieniem, trzyżyłowy do 

zasilaczy.

Uwaga: Zapasowe gniazda do stacji ładującej są dostępne jako 

serwisowe części zamienne.

Kabel DC do zasilacza

PWR-BGA12V50W0WW 

(12 V DC, 4,16 A), długość 1,8 m.

(nr kat.: CBL-DC-388A1-01)

Kabel z micro-USB na USB 

do połączenia ze stacją 

jednogniazdową.

25-124330-01R

Dodatkowe akcesoria do stacji 

jednogniazdowej

KT-TC51-ETH1-01: Adapter USB-Ethernet do 

jednogniazdowej stacji ładującej ShareCradle. W zestawie obudowa 

do zamocowania modułu Ethernet do stacji. 



CRD-TC51-5SCHG-01: 5-gniazdowa stacja tylko ładująca do TC51/56; ładuje 

do pięciu urządzeń.  W zestawie zasilacz PWR-BGA12V108W0WW i kabel DC 

CBL-DC-382A1-01. Kabel zasilający AC dla danego kraju sprzedawany jest osobno. 

CRD-TC51-5SETH-01: 5-gniazdowa stacja ładująca do TC51/56 ze złączem 

Ethernet; ładuje do pięciu urządzeń i umożliwia połączenie przez Ethernet. 

W zestawie zasilacz PWR-BGA12V108W0WW i kabel DC CBL-DC-382A1-01. 

Kabel zasilający AC dla danego kraju sprzedawany jest osobno. 

CRD-TC51-5SC4B-01: 5-gniazdowa stacja tylko ładująca do TC51/56 

z 4-gniazdową ładowarką zapasowych baterii; ładuje do 4 urządzeń oraz do 

4 zapasowych baterii. W zestawie zasilacz PWR-BGA12V108W0WW i kabel DC 

CBL-DC-382A1-01. Kabel zasilający AC dla danego kraju sprzedawany jest osobno. 

Opcje ładowania

Rodzaje stacji ładujących:

Stacje wielogniazdowe

Uwaga: Zapasowe gniazda do stacji ładującej są dostępne 

jako serwisowe części zamienne.

23844-00-00R

Amerykański kabel zasilający 

AC, długość 2,28 m, 

z uziemieniem, trzyżyłowy

do zasilaczy.

W zestawie ze stacjami 

wielogniazdowymi 

Zasilacz do stacji wielogniazdowej: 

100-240 V AC, 12 V DC, 9 A. 

(nr kat.: PWR-BGA12V108W0WW)

Wymagany: kabel zasilający AC 

z uziemieniem dla danego kraju.

Kabel DC łączy zasilacz

z wielogniazdowymi stacjami 

ładującymi w wersji ze złączem 

Ethernet lub bez.

(nr kat.: CBL-DC-382A1-01)

Dodatkowe akcesoria do 

stacji wielogniazdowej



Opcje montażowe do stacji 

wielogniazdowych

Opcje ładowania Uchwyt do montażu w stojaku/na 

ścianie do stacji wielogniazdowej

BRKT-SCRD-SMRK-01
Uchwyt do montażu w stojaku/na ścianie umożliwia 

instalację dowolnej stacji jedno- lub wielogniazdowej na 

ścianie lub w 48-centymetrowym stojaku na sprzęt 

komputerowy. Za pomocą uchwytu można także 

zainstalować razem do czterech 4-gniazdowych ładowarek 

zapasowych baterii na ścianie lub w standardowym

48-centymetrowym stojaku na sprzęt komputerowy.

ROZWIĄZANIE DO MONTAŻU W STOJAKU 

W CELU UZYSKANIA MAKSYMALNEJ 

GĘSTOŚCI:

Uchwyt do montażu w stojaku/na ścianie jest 

zoptymalizowany do mocowania

w standardowym stojaku 48-centymetrowym 

zapewniającym maksymalną gęstość.  

Uchwyty można także ustawiać pod różnym 

kątem, co daje maksymalną elastyczność.

Zgodny z wszystkimi stacjami 

wielogniazdowymi:

CRD-TC51-5SCHG-01: 5-gniazdowa stacja tylko ładująca; 

ładuje do pięciu urządzeń. (w zestawie zasilacz i kabel DC)

CRD-TC51-5SETH-01: 5-gniazdowa stacja ładująca

ze złączem Ethernet; ładuje do pięciu urządzeń i umożliwia 

połączenie przez Ethernet. (w zestawie zasilacz i kabel DC)

CRD-TC51-5SC4B-01: 5-gniazdowa stacja tylko ładująca

z 4-gniazdową ładowarką zapasowych baterii; ładuje do 

4 urządzeń oraz do 4 zapasowych baterii w jednej stacji. 

(w zestawie zasilacz i kabel DC)

SAC-TC51-4SCHG-01: 4-gniazdowa ładowarka baterii

do TC51/56; ładuje cztery zapasowe baterie.

(w zestawie zasilacz i kabel DC)



Akcesoria zwiększające odporność i wygodę 

użytkowania: ochraniacz i uchwyt ze spustem

SG-TC51-EXO1-01
Ochraniacz z paskiem ręcznym do TC51/56.  

Chroni dodatkowo urządzenie i pozwala 

użytkownikowi zamocować uchwyt ze spustem.

KT-TC51-TRG1-01 
Zestaw: zatrzaskowy uchwyt ze spustem i ochraniacz do TC51/56. 

Uchwyt ze spustem można łatwo zamocować do ochraniacza i łatwo 

zdjąć w celu uzyskania dostępu do baterii. Uchwyt ze spustem 

posiada punkt mocowania linki na rękę. Linka na rękę (SG-PD40-

WLD1-01) sprzedawana jest osobno.

Uchwyt ze spustemOchraniacz

TRG-TC51-SNP1-01
Zatrzaskowy uchwyt ze spustem do TC51/56. Wymagany ochraniacz 

do TC51/56 (sprzedawany osobno lub zawarty w powyższym 

zestawie KT-TC51-TRG1-01). Linka na rękę i ochraniacz 

sprzedawane są osobno.



Akcesoria miękkie

Miękka kabura Rysik

SG-TC51-EHDSTP1-03

Zamienny pasek ręczny do 

urządzeń TC51/56 wyposażonych 

w ochraniacz (3 sztuki). Chroni 

dodatkowo urządzenie przed 

przypadkowym upuszczeniem 

podczas pracy mobilnej.

SG-TC51-BHDSTP1-03

Zestaw podstawowy z paskiem 

ręcznym do TC51.  Umożliwia 

wyposażenie urządzeń TC51 

bez ochraniacza w pasek ręczny 

(3 sztuki). Do użytku tylko

z TC51 WLAN.

Pasek ręczny Pasek ręczny – zestaw podstawowy

SG-TC7X-STYLUS-03

Rysik ze spiralną smyczą

(3 sztuki). Wykonany

z przewodzącego tworzywa 

sztucznego wypełnionego węglem, 

zoptymalizowany pod kątem 

wytrzymałości wymaganej

w przedsiębiorstwie.

Miękka kabura do TC51/56 do 

noszenia urządzenia w pozycji 

pionowej z otwartym dostępem 

ułatwiającym wkładanie

i wyjmowanie. Wyposażona

w regulowane paski do użytku

z paskiem ręcznym, ochraniaczem

i uchwytem ze spustem.

SG-TC51-HLSTR1-01



PWR-WUA5V12W0XX

Zasilacz – 100-240 V AC, 5 V, 

2,5 A z wtyczką dla danego kraju.

Kable i adaptery

HSDT-35MM-PTVP-01
Zestaw słuchawkowy 

nauszny z mikrofonem

i PTT – 3,5 mm. Wymagany 

kabel z przejściówką 

3,5 mm CBL-TC51-

HDST35-01 

(sprzedawany osobno).

Ładowarka ścienna – zasilacz

Kabel do zestawu słuchawkowego
z przejściówką ze złącza żeńskiego 

kołnierzowego 3,5 mm na męskie 3,5 mm. 

CBL-TC51-HDST35-01

CBL-TC51-USB1-01

Wytrzymały kabel do ładowania

CBL-TC51-HDST25-01

Kabel do zestawu słuchawkowego

z przejściówką ze złącza żeńskiego 

2,5 mm na męskie 3,5 mm.

Wytrzymały kabel USB/do ładowania

do TC51/56.  Do użytku z TC51/56 

z ochraniaczem i bez. 

Kable audio

USA PWR-WUA5V12W0US

W. Brytania PWR-WUA5V12W0GB

Europa PWR-WUA5V12W0EU

Australia PWR-WUA5V12W0AU

Chiny PWR-WUA5V12W0CN

Brazylia PWR-WUA5V12W0BR

Korea PWR-WUA5V12W0KR

Indie PWR-WUA5V12W0IN

Kraj Nr kat. zasilacza



Kable zasilające AC 

dla poszczególnych krajów

Kraj Trzyżyłowy kabel zasilający AC

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

Australia 50-16000-217R: dł. 1,9 m, wtyczka AS 3112.

Boliwia 50-16000-220R: dł. 1,8 m, wtyczka CEE 7/7.

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

Chiny
50-16000-217R: dł. 1,9 m, wtyczka AS 3112.

50-16000-257R: dł. 1,8 m, wtyczka IEC 60320 C13.

Dubaj 50-16000-220R: dł. 1,8 m, wtyczka CEE 7/7.

Egipt 50-16000-220R: dł. 1,8 m, wtyczka CEE 7/7.

Europa 50-16000-220R: dł. 1,8 m, wtyczka CEE 7/7.

Hongkong 50-16000-219R: dł. 1,8 m, wtyczka BS1363.

Indie 50-16000-669R: dł. 1,9 m, wtyczka BS 546.

Irak 50-16000-219R: dł. 1,8 m, wtyczka BS1363.

Iran 50-16000-220R: dł. 1,8 m, wtyczka CEE 7/7.

Kraj Trzyżyłowy kabel zasilający AC

Izrael 50-16000-672R: dł. 1,9 m, wtyczka S132.

Japonia 50-16000-218R: dł. 1,8 m, wtyczka NEMA 1-15P.

Korea
50-16000-220R: dł. 1,8 m, wtyczka CEE 7/7.

50-16000-256R: dł. 1,8 m, wtyczka CEE 7/7.

Malezja 50-16000-219R: dł. 1,8 m, wtyczka BS1363.

Nowa

Gwinea
50-16000-217R: dł. 1,9 m, wtyczka AS 3112.

Rosja 50-16000-220R: dł. 1,8 m, wtyczka CEE 7/7.

Singapur 50-16000-219R: dł. 1,8 m, wtyczka BS1363.

USA
23844-00-00R: dł. 2,28 m.

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

Wielka

Brytania
50-16000-219R: dł. 1,8 m, wtyczka BS1363.

Wietnam 50-16000-220R: dł. 1,8 m, wtyczka CEE 7/7. 

Włochy 50-16000-671R: dł. 1,8 m, wtyczka CIE 23-16.

Trzyżyłowy kabel zasilający ACKraj Trzyżyłowy kabel zasilający ACKraj


