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TC55 DOKUNMATİK BİLGİSAYAR
HEM İŞ AMAÇLI, HEM KİŞİSEL TARZDA
İşlerini yapabilmeleri için çalışanlarınız, sahada kritik öneme sahip iş uygulamalarına ihtiyaç duyarlar. İş için kullandıkları cihazın her
bakımdan kendi kişisel akıllı telefonları gibi küçük, çekici ve kullanımı kolay olmasını isterler. Fakat günümüzün akıllı telefonları, işiniz için
ihtiyaç duyduğunuz özellikleri sağlamaktan çok uzak. TC55 — her şeyi bir arada sunan, cep boyutunda, tamamen dokunmatik bilgisayar.
Akıllı telefon ergonomisi ve şık görünümü. Ticari dayanıklılık. Ve personelinizin daha akıllı çalışmak — ve müşterilerinize daha iyi hizmet
vermek — için ihtiyaç duyduğu tüm ticari işlevsellik. İşte TC55. Kurumsal amaçlı üretilmiş, çalışanlarınız için tasarlanmıştır.
Verileri otomatik olarak yakalayıp tüm
belgeleri işleyin
SimulScan Belge Yakalama ile personeliniz
barkodları, metin alanlarını, telefon
numaralarını, resimleri, imzaları ve hatta
onay kutularını aynı anda bir düğmeye basma
süresinde yakalayıp faturalama hızının, sipariş
verme hızının arttırılmasını ve daha fazlasını
sağlayabilir.

Kurumsal sınıf Android
Her TC55, AndroidTM’i tüketici işletim
sisteminden kurumsal sınıf güvenlik ve cihaz
yönetiminin yanı sıra kurumsal veri yakalama
özellikleri sunan gerçek bir kurumsal sınıf
işletim sistemine dönüştüren bir dizi özellikten
oluşan Mobil Eklentiler (Mx) ile birlikte
gelmektedir.
Mobil DNA’sı
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.

Sektörde önde gelen, maksimum
giriş esnekliğine ve ikili moda sahip,
dokunmatik panel
Tercih ettiğiniz veri giriş modunu seçin: parmak
— kalın bir eldivenle veya eldivensiz — ya da
imza yakalamak için özel kalem. Islakken bile
çalışan, düşük enerjili ve olağanüstü parlak,
4.3 inç WVGA ekranımızla kapasitif dokunmatik
deneyimini bir üst seviyeye çıkarın.
Kurumsal sınıf veri yakalama özellikleri
verimliliği arttırır
Sınıfının en iyisi, kapsamlı veri özellikleri devir
sürelerinin otomasyonunu ve kısaltılmasını
sağlar Entegre 1 ve 2 boyutlu barkod tarayıcılar,
opsiyonel 1/2 boyutlu halka tipi Bluetooth
tarayıcı, 8 MP kamera ve Yakın Alan İletişimi
(NFC) ile personel, bir düğmeye basarak
hemen her türlü veriyi — hemen her türlü
durumdaki 1/2 boyutlu barkodlar, belgeler,
fotoğraflar, imzalar, videolar ve NFC tabanlı
bilgileri — yakalayabilir.
Sınıfının en iyisi ses desteği
Öne dönük hoparlörler, popüler akıllı
telefonların dört katına kadar yüksek ses
hacmi, iki mikrofon ve gürültü iptal etme
teknolojisi ise, görüşmelerin her iki tarafında
kristal berraklığında ses kalitesi sunar.

İş amaçlı — her gün tüm gün boyunca
kurumsal amaçlı kullanıma hazır
TC55, ona uzun süreli dayanıklılık kazandıran
özelliklerle doludur. Düşme ve yuvarlanma
dayanıklılık özellikleri, IP67 dereceli muhafaza
ve Corning Gorilla Glass 2 ekranı, düşmelere
ve dökülmelere rağmen güvenilir bir şekilde
çalışmasını sağlar — ve ortalama üç yıl kullanım
ömrü elde edilmesini kolaylaştırır.
Sınıfının en uzun pil ömrü
Süper düşük enerjili bir ekran artı daha uzun
ömür ve öngörülü pil yönetimi sağlayan
PowerPrecision pil teknolojisi birlikte
çıkarılabilir pilin rakip cihazları geride
bırakmasını ve personelinize tüm vardiya
süresince güç sağlamasını mümkün kılar.
Sınıfının en esnek aksesuar ailesi
Tüm aksesuarlar iş amaçlı kullanım
düşünülerek tasarlanmıştır. Dayanıklılığı
arttıran bir bot — ve tüm şarj çözümleri botla
veya botsuz çalışır. Her TC55 ile birlikte
gelen güçlü şarj kablosu, tipik microUSB
konnektörlere kıyasla üstün dayanıklılık sunan,
yükse darbe dirençli şarj kontaklarına sahiptir.
İhtiyaçlarınıza cevap veren
Profesyonel ya da Standart
Konfigürasyon.
Standart Konfigürasyon, çoğu akıllı telefonda
standart olan entegre Google uygulamaları
süitinden oluşan Google Mobile Services (GMS)
ile birlikte gelmektedir — Gmail ya da Google
Haritalar gibi uygulamaları kullanan personel
için idealdir. Profesyonel Konfigürasyona
sahip cihazımız, GMS içermeyip konum takibini
ve veri toplamayı engelleyerek daha fazla
mahremiyet ve kişisel bilgi güvenliği sağlar
— katı güvenlik politikalarına sahip olan bir
ticari çözüm sunar. Her iki konfigürasyon da
Android Açık Kaynak (AOSP) projesi temelinde
geliştirilmiştir.

TC55 — İŞ AMAÇLI, KİŞİSEL TARZDA DOKUNMATİK BİLGİSAYAR.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN, WWW.ZEBRA.COM/TC55 WEB SAYFASINI ZİYARET EDİN YA DA
WWW.ZEBRA.COM/CONTACTUS ADRESİNDEKİ GLOBAL İLETİŞİM REHBERİMİZE BAKIN.
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Özellikler Tablosu
KULLANICI ORTAMI (DEVAM)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER:
Boyutlar
(standart pil)

137 mm B x 69 mm E x 15.9 mm D

Ağırlık

Standart pille: 220 g

Gösterge

Blanview® LCD ekran, 4.3 in. WVGA,
olağanüstü düşük enerji tüketimi,
700 NIT ile olağanüstü parlak
görüntü, %3 transflektif, Corning
Gorilla Glass 2

Kamera/
Görüntüleyici
Çıkış
Pencereleri

Yuvarlanma
Dayanıklılık
Özelliği

300 kez 0.5 m yuvarlanma;
Koruyucu botla: 1000 kez
0.5 m yuvarlanma; IEC yuvarlanma
şartnamesini karşılar ve aşar

Muhafaza

IP67

Titreşim

MIL-STD 810G, 2G pik, 5Hz ile 2kHz
arası, 1 saat/eksen; .04gˆ2/Hz, 20Hz
ile 2kHz arası, 1 saat/eksen

Termal Şok

-40° C ile 70° C arası hızlı geçiş

Corning Gorilla Glass 2

Dokunmatik
panel

Özel kalem ya da (çıplak veya
eldivenli) elle giriş seçenekli, iki
modlu kapasitif dokunmatik ekran

Arka ışık

LED arka ışık

Güç

PowerPrecision: Daha uzun
ömür için geliştirilmiş pil
teknolojisi ve daha iyi pil
yönetimi için pil ölçümlerinde gerçek
zamanlı görünürlük PowerPrecision
Li-İyon piller. İki opsiyon: Ekstra
Güçlü 1.5x 4410 mAh ya da Standart
Kapasiteli 2940 mAh pil

Genişleme
Yuvası

Kullanıcı tarafından erişilebilir, SDHC
destekli, 32GB MicroSD

Ağ Bağlantıları

USB 2.0 Yüksek Hız (sunucu ve
istemci), WLAN, WWAN ve Bluetooth

ZEBRA İNTERAKTİF SENSÖR
TEKNOLOJİSİ (İST)
Ortam Işık
Sensörü

Otomatik olarak ekran arka ışığını
ayarlayarak güç verimliliğini
maksimize eder

Yakınlık
Sensörü

Kullanıcı, bir telefon görüşmesi
sırasında telefonu başına
dayadığında otomatik olarak
algılayıp ekran çıkışı ve dokunmatik
girişini kapatır

VERİ YAKALAMA
Kamera

Otomatik odaklamalı 8 MP ve
kullanıcı kontrollü flaş; entegre
1/2 boyutlu barkod yakalamayı
destekler

Tarama

SimulScan, multimedya
formatlı bilgileri 2 boyutlu
görüntüleyici ya da kamera ile
tek adımda aynı anda hem yakalar,
hem işler.
SIMULSCAN

Bildirim

Titreşim ve sesli uyarı

Tuş takımı

Ekran üstü tuş takımı

Ses

2 adet öne bakan hoparlör; ikili
gürültü iptal teknolojili mikrofon;
yüksek kalitede telefon hoparlörü;
3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth
kablosuz kulaklık desteği

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Tarama
Motorları

Entegre 1 boyutlu çizgisel
görüntüleyici; entegre 2 boyutlu
görüntüleyici2

NFC

Peer-to-peer, kart okuyucu, kart
emülasyonu

KABLOSUZ WAN VERİ VE SES İLETİŞİMİ

CPU

1.5 GHz çift çekirdekli işlemci

İşletim Sistemi

Android 4.1.2; Android 4.4.3 1
ile birlikte Android’i gerçek
bir kurumsal sınıf işletim
sistemine dönüştüren bir dizi
özellikten oluşan Mobil
Eklentiler (Mx).

Telsiz Frekans
Bandı

MX LOGO

Bellek

1 GB RAM / 8 GB Flaş MLC

KULLANICI ORTAMI
Çalışma
Sıcaklığı:

-10°C ile 50°C arası

Depolama
Sıcaklığı

-40° C ile 70° C arası

Nem oranı

%5 ile %85 arası, yoğuşmasız

Düşme
Dayanıklılık
Özelliği

1.2 metreden kontrplak zemine
düşme, MIL-STD 810G standardında;
koruyucu botla: oda sıcaklığında 1.5
metreden beton zemine

GPS

Dünya çapında: HSPA+:
900/2100/850/1900 MHz EDGE/
GPRS/GSM: 850/900/1800/
1900 MHz
Güney ve Kuzey Amerika:
LTE: 1900/1700/850/700
MHz (FDD2,4,5,17) HSPA+:
850/1900/1700/2100/900
MHz EDGE/GPRS/GSM:
850/900/1800/1900 MHz
Kuzey Amerika: LTE: 700MHz
(FDD13); EvDO: 850/1900;
CDMA: 850/1900 (sadece Android
4.1.2 ve Verizon3)

KABLOSUZ LAN VERİ VE SES İLETİŞİMİ
Kablosuz

üçlü mod IEEE® 802.11a/b/g/n

Desteklenen Veri
Hızları

802.11a – 150 Mbps'e kadar;
802.11b/g – 72.2 Mbps'e kadar;
802.11n @ 2.4 GHz 72 Mbps'e kadar;
802.11n @ 5 GHz 150 Mbps'e kadar

Güvenlik

WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2
Kişisel; WPA/WPA2 Kurumsal — EAPTTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2),
EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2,
PEAPv1-EAP-GTC, TKIP, AES

KABLOSUZ PAN VERİ VE SES İLETİŞİMİ
Bluetooth 4.0

Bluetooth

ÇEVRE BİRİMLERİ VE AKSESUARLAR
Güçlü şarj kablosuz (her TC55’e dahildir). Aksesuarların tam
listesi için lütfen www.zebra.com/tc55 web sayfasını ziyaret
edin
STAGENOW TECH

EK MOBİL DNA ÇÖZÜMLERİ
COLOR

GRAYSCALE

StageNow: Bir barkodu taratarak ya da bir NFC
etiketine dokunarak ister bir avuç, ister yüzlerce
Android cihazının kolayca hazırlamasını sağlar.
Enterprise Browser: Eski web tabanlı
uygulamalardan geçiş yapmak ya da günümüzün
grafik seviyesi yüksek ve kullanımı kolay kullanıcı
arayüzleri ile yeni uygulamalar yaratmak için gelecek nesil
profesyonel web tarayıcı.
EMDK: Google’ın Android İçin Yazılım Geliştirme
Kitini tamamlayıcı olarak Zebra tarafından
oluşturulan EMDK, kurumsal sınıf Android
cihazlarımızda barkod taramadan ödeme işlemlerine
dek tüm fonksiyonların entegre edilmesini kolaylaştıran
kapsamlı bir araç kiti sunar.
AppGallery: Zebra’nın Android kurumsal uygulama
mağazası, her türlü Zebra Android cihazında
kullanıma hazır iş uygulamalarının bulunmasını,
kurulmasını ve yönetilmesini kolay hale getirir.
Swipe Assist: Bu yazılım aracı, kullanıcıların
mobil bilgisayar ekranı üzerine sanal bir veri
yakalama düğmesi yerleştirmelerini sağlayarak
veri yakalamaya dokunmatik deneyimin basitliğini ve
esnekliğini getirir.

YASAL
Yasal konularda bilgi için www.zebra.com/tc75 web
sayfasını ziyaret edin.

GARANTİ
TC55, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve
malzeme kusurlarına karşı garantilidir.

Entegre, Özerk, Destekli GPS
(A-GPS), GLONASS

1	Sadece Profesyonel Konfigürasyonlarda (GMS veya Verizon LTE
yoktur)
2	2 boyutlu görüntüleyici (SE4710) sadece Android 4.4.3 versiyonu
ile mevcuttur
3 Verizon LTE sadece veri modeli, 3G ses ve veri modeli
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