
Computador Móvel Série TC70/TC75 
SUA LINHA DE FRENTE PARA UMA EMPRESA MAIS INTELIGENTE



No mundo atual, é preciso o melhor serviço ao cliente para 
completar uma venda e repetir o negócio. Para que seus 
funcionários de linha de frente consistentemente entreguem 
esse nível de serviço, eles precisam executar todas as tarefas 
de forma mais rápida e eficiente possível. Com um computador 
móvel em mãos, eles podem. Mas você precisa de um dispositivo 
de nível empresarial com durabilidade e funcionalidade de classe 
empresarial. Mas os funcionários de hoje, tanto dentro de quatro 
paredes quanto em campo, querem um dispositivo que seja tão 
refinado e fácil de usar quanto seus smartphones e tablets pessoais.

A Série TC70/TC75
O DISPOSITIVO 
CERTO PARA OS SEUS 
FUNCIONÁRIOS. 

O DISPOSITIVO CERTO 
PARA O SEU NEGÓCIO.

O dispositivo 
certo faz toda  
a diferença

Introduzindo a  
Série TC70/TC75
O COMPUTADOR SENSÍVEL AO TOQUE  
QUE TEM TUDO.

Este dispositivo de nível profissional combina a experiência intuitiva 
e elegante do smartphone com os recursos de classe empresarial 
mais avançados de hoje. Seus funcionários obtêm tudo o que 
precisam para trabalhar de forma mais inteligente e rápida, e 
oferecer o tipo de serviço que irá colocar o seu negócio um passo 
à frente da concorrência. Você obtém um dispositivo robusto 
construído para durar por anos, pode escolher entre os sistemas 
operacionais Android ou Windows 10 IoT Mobile Enterprise, com 
tudo o que precisa para simplificar seus fluxos de trabalho e 
maximizar o retorno sobre o investimento - desde recursos de 
dados e voz de primeira classe até acessórios que se encaixam 
para adicionar capacidades, quando e onde você precisar delas.



NFC

Captura de 
Dados   
de Primeira Classe
Com nossos recursos avançados, seus 
funcionários podem capturar dados de 
forma mais precisa e rápida.
Captura ultrarrápida de códigos de barras
A tecnologia patenteada PRZM exclusiva da Zebra, um sensor de megapixels  
e ótica avançada, permite que seus funcionários capturem códigos de barra  
tão rápido quanto o pressionar de um botão.

Capture e processe documentos inteiros
Imagine se seus funcionários pudessem pressionar um botão e instantaneamente capturar e 
processar todas as informações de um formulário? Com a Captura de Documentos SimulScan, 
eles podem.  Projetados para nossos dispositivos empresariais Android, esse aplicativo opcional 
da Zebra pode capturar códigos de barras, campos de texto, números de telefone, imagens, 
assinaturas, e até mesmo caixas de seleção. Os dados são devidamente formatados e enviados aos 
seus aplicativos e podem ser visualizados na hora. O resultado é um novo nível de automação de 
processos que vai aumentar a produtividade dos funcionários, melhorar o serviço ao cliente, agilizar 
o faturamento para um melhor fluxo de caixa e possibilitar a conformidade mais eficiente e barata com 
requisitos de manutenção de registros *SimulScan está disponível apenas no Android. 

Capture códigos de barras em qualquer condição com nossos 
algoritmos avançados de decodificação
Independentemente do seu setor, seus produtos estão sempre em movimento, todos os dias. Associados 
e clientes manipulam o inventário na loja de varejo. Motoristas transportam pedidos para dentro e para 
fora dos caminhões de entrega. E a equipe de serviço de campo constantemente estoca e move peças 
e ferramentas do inventário na traseira do caminhão. Danos às etiquetas de códigos de barras dos 
seus produtos são inevitáveis. Mas quando você escolhe a Série TC70/TC75, você obtém a melhor 
tecnologia de códigos de barras da indústria, que consegue lidar com tudo - códigos de barras sujos, 
arranhados, manchados e até mal impressos. O resultado? Seus funcionários não precisam mais inserir 
manualmente os dados dos códigos de barras, economizando tempo e eliminando a oportunidade de 
erros de registro.

Uma alcance de trabalho extraordinário e um largo campo de 
visão para uma excepcional flexibilidade de leitura
Com um aumento de 50% no alcance de leitura em comparação com o scanner da 
geração anterior, os funcionários podem capturar códigos de barras a até 32 in./81 
cm de distância - tornando mais fácil fazer o inventário e capturar códigos de barras 
de artigos em carrinhos na loja de varejo. Etiquetas com múltiplos códigos de 
barras não são mais um desafio - os funcionários podem capturar todos com 
um pressionar de botão. Até mesmo códigos de barras grandes podem ser 
capturados a curta distância.

Permita que seus funcionários mudem os modos de 
entrada rapidamente
Ao longo do dia, seus funcionários realizarão diferentes tarefas. Nossa tela 
capacitiva sensível ao toque dual mode permite que funcionários escolham 
seu par preferido de modos de entrada de dados - dedo e caneta, 
ou dedo e luva - e alterne entre os dois quando quiser.* Não há 
necessidade de alterar as configurações - e os usuários podem 
mudar o par selecionado a qualquer momento. * Suporte 
para luva e painel de toque dual mode estão disponíveis 
apenas no Android.

Capture todos os dados 
de que precisa para 
simplificar os processos 
do seu negócio
QUALQUER CÓDIGO DE BARRAS 

MÚLTIPLOS CÓDIGOS DE BARRAS 

ASSINATURAS

FOTOS DE ALTA RESOLUÇÃO

VÍDEOS DE ALTA RESOLUÇÃO

NFC



Resistente 
aos 
Negócios
A Série TC70/TC75 fornece aos 
seus funcionários uma vantagem 
combinando a incrível facilidade 
de uso de um dispositivo de 
consumo com a durabilidade, 
confiabilidade e desempenho que 
as empresas exigem.  
 
Testado Contra Quedas

Quedas diárias são inevitáveis - a Série 
TC70/TC75 está pronta para aguentar todas 
elas, com uma classificação de queda de 
padrão militar de 8 ft./2,4 m ou múltiplas 
quedas de 6 ft./1,8 m no concreto.

Testado Contra Batidas
A Série TC70/TC75 facilmente aguenta as 
batidas do mundo real que muitas vezes 
acontecem depois que o dispositivo é 
derrubado. Mesmo depois de 2.000 batidas 
consecutivas a 3,2 ft./1 m em nosso tambor 
de teste, a Série TC70/TC75 continuou a 
funcionar de forma confiável.

Vedação IP65 e IP67
Poeira, bebidas derramadas e até mesmo 
imersão em um balde d’água não são páreo 
para a Série TC70/TC75. O dispositivo é à 
prova de poeira e vedado para aguentar 30 
minutos de completa imersão na água.

Painel de toque e tela do 
scanner de Corning®  
Gorilla® Glass 
Dois dos componentes mais vulneráveis de 
qualquer dispositivo móvel são fortificados 
com um dos materiais mais resistentes 
disponíveis. Com Gorilla Glass, nosso painel 
de toque e a tela do scanner podem se 
flexionar quando derrubados ou batidos - em 
vez de se quebrar ou riscar.

Conectores de grau 
industrial
Com conexões de grau industrial, a Série 
TC70/TC75 está pronta para anos de 
inserções em bases e conexões a cabos 
- ao contrário de conectores de grau 
de consumo, que podem desgastar-se 
rapidamente.

A Série TC70/TC75 continua a operar de forma confiável mesmo depois de 2.000 batidas consecutivas a 3,2 ft./1 m - uma distância 
total de 6.400 pés - mais do que o dobro da altura de 2.723 ft. da torre Burj Khalifa em Dubai.

TESTADO 
PARA 
BATIDAS DE   
MAIS DE 2X 
A ALTURA  
DO PRÉDIO 
MAIS ALTO 
DO MUNDO - 
Uma distância total 
maior que uma milha 
de comprimento.
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De associados em uma loja de varejo até motoristas de 

entrega na estrada, a Série TC70/TC75 mantém seus 

funcionários conectados às informações e pessoas que 

eles precisam para maximizar a eficiência e produtividade 

no trabalho. A Série TC70 oferece Wi-Fi para funcionários 

dentro de quatro paredes, enquanto a Série TC75 

suporta Wi-Fi e celular para funcionários no campo.

WI-FI RÁPIDO E CONFIÁVEL
Dentro das quatro paredes, o suporte 802.11 a/b/g/n da Série 
TC70/TC75 garante compatibilidade com sua WLAN existente, 
enquanto a TC70x/TC75x agrega 802.11ac para as conexões 
Wi-Fi mais rápidas possíveis.

AS MAIS RÁPIDAS CONEXÕES CELULARES  
DO MUNDO
Com suporte para 4G LTE, a Série oferece a funcionários em 
qualquer lugar do mundo uma conexão sem fio robusta nas 
redes celulares mais rápidas do mundo. Além disso, a Série 
TC75 suporta até três cartões SIM em três redes diferentes, 
permitindo conectividade constante para o pessoal de campo 
que cobre grandes áreas ou diferentes países suportados por 
várias operadoras.

... voz Wi-Fi ininterrupta  
e roaming de dados.

As mais rápidas 
conexões sem fio,  
dentro e fora  
de quatro paredes

A flexibilidade do 
sistema operacional 
atende suas necessidades 
de tecnologia e aplicação
Escolha entre dois dos sistemas operacionais móveis 
mais avançados e intuitivos - Android ou Windows 10 IoT 
Mobile Enterprise.

Mx - fazendo do Android um sistema operacional 
empresarial mais robusto
Toda a Série TC70/TC75 vem com Mobility Extensions (Mx), uma série de 
recursos que torna o Android um sistema operacional de classe empresarial 
mais robusto. O Mx minimiza o tempo de suporte do TI e maximiza a 
produtividade do funcionário e o tempo de atividade do dispositivo, 
proporcionando um melhor controle de seus dispositivos móveis, acesso a 
aplicativos e desempenho Wi-Fi e de segurança.Os dispositivos da Série 
TC70/TC75 com Android são oferecidos em duas configurações, deixando 
que você escolha a abordagem certa para as suas necessidades de 
negócios e tecnologia. As configurações padrão vem com Google Mobile 
Services (GMS), um conjunto de aplicativos Google integrados, padrão na 
maioria dos smartphones - ideal para os funcionários que dependem de 
aplicativos como Gmail ou Google Maps. As configurações padrão também 
incluem o Android para o Trabalho (AFW) do Google, que agrega mais 
recursos de classe empresarial. As configurações profissionais vem sem 
GMS e AFW, para maior privacidade e segurança das informações pessoais 
ao impedir rastreamento de localização e coleta de dados - fornecendo uma 
solução para empresas com políticas de segurança rigorosas.

Windows 10 IoT Mobile Enterprise
O TC70x está disponível com o Windows 10 IoT Mobile Enterprise, que 
traz a segurança de nível empresarial, a capacidade de gerenciamento e 
a conectividade da Microsoft para uma interface de usuário natural que é 
fácil de usar. O Windows 10 IoT Mobile Enterprise oferece uma interface do 
usuário consistente que transcende os fatores de forma (portátil, PC, tablet), 
suporte de fábrica para leitura de códigos de barras, bem como ferramentas 
empresariais populares como Skype for Business e MS Office. E, com suporte 
de exibição sem fio Continuum e Miracast, o Windows 10 IoT Mobile Enterprise 
oferece produtividade de PC - aplicativos Office se ampliam lindamente para 
uma tela maior.
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Na empresa de hoje, os funcionários precisam permanecer 
conectados com voz, mensagens e dados.  É por isso que 
a Série TC70/TC75 foi construída de dentro para fora para 
oferecer qualidade de áudio superior, juntamente com 
capacidades de voz de classe empresarial que incluem 
telefonia, mensagens e “push-to-talk” seguros.

Clareza excepcional de áudio nas duas 
extremidades de todas as chamadas
Enquanto a qualidade de áudio dos smartphones de classe de consumo 
pode dificultar a audição em ambientes barulhentos, a Série TC70/TC75 
oferece três microfones, tecnologia de cancelamento de ruído avançada 
e um alto-falante frontal com quatro vezes o volume de smartphones 
populares - mais alto do que um trem de metrô. O resultado? Os 
funcionários conseguem ouvir todas as palavras de todas as chamadas 
- mesmo em lojas de varejo durante o período de pico da temporada de 
compras ou no trânsito da cidade.

Workforce Connect - mensagens de texto  
e voz de classe empresarial

Se os seus funcionários usam vários dispositivos para alcançar os 
dados e as pessoas de que necessitam ao longo do dia, eles sofrem de 
‘desligamento de comunicações’ - forçados a perder tempo alternando 
entre diferentes dispositivos para realizar o trabalho e forçando você 
a comprar e suportar vários dispositivos por pessoa. O Workforce 
Connect combina todas as suas comunicações de voz e dados em um 
computador móvel multifuncional que permite que seus funcionários 
façam tudo isso. O resultado? Colaboração superior da força de trabalho. 
Um retorno mais rápido do seu investimento. E o máximo valor dos seus 
computadores móveis Android da Série TC70/TC75. A família Workforce 
Connect inclui:

Workforce Express (incluído) 
Oferece comunicações instantâneas PTT em pequenos grupos nas 
redes Wi-Fi. 

Workforce Connect Pro (suportado) 
Oferece aos seus funcionários serviços robustos “push-to-talk” de 
grupo, de indivíduo para indivíduo e local para local, através de redes 
celulares e Wi-Fi, removendo as fronteiras - sua força de trabalho está 
sempre conectada, independentemente do local de trabalho.

Envio de Mensagem Empresarial (parte do Workforce Connect Pro) 
Os funcionários podem enviar texto e imagens através de qualquer rede 
Wi-Fi ou celular, possibilitando comunicação quando voz não é uma opção.

Serviços de Localização (parte do Workforce Connect Pro) 
A localização em tempo real e o acompanhamento histórico estão 
disponíveis para fornecer a inteligência necessária para redirecionar 
os motoristas, monitorar a localização dos funcionários, gerenciar a 
eficiência da força de trabalho e muito mais.

Workforce Connect Voice (suportado) 
Transforma a Série TC70/TC75 em um telefone celular cheio de recursos 
com capacidade multi-linha em redes Wi-Fi. Elimina a dependência 
do telefone de mesa e habilita os funcionários com os recursos de voz 
em qualquer lugar e em qualquer momento que eles precisam para 
colaborar melhor e atender seus clientes.

Clareza de voz e 
comunicações de 
primeira classe

WORKFORCE  
CONNECT

* Modelos Windows 10 IoT Mobile Enterprise suportam Skype for Business para mensagens, chamadas, vídeo e reuniões online.
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Obtenha os acessórios de classe empresarial que você precisa 
para reduzir o custo do gerenciamento de dispositivos, melhorar o 
gerenciamento de energia e facilmente adicionar novos recursos. 
Escolha a partir de dados e cabos de carregamento, um leitor de tarja 
magnética encaixável (MSR) para criar um ponto instantâneo de venda 
móvel, fones de ouvido para voz “hands-free”, bases de carregamento, 
coldres, alças de mão e muito mais.

ShareCradle exclusivo com 2 slots  
e multi-slots
Torne o gerenciamento de dispositivos da área 
administrativa mais fácil e mais econômico com 
o nosso ShareCradle, que pode carregar a Série 
TC70/TC75 e os futuros dispositivos da Zebra, 
juntamente com suas baterias. O ShareCradle é 
fácil de reconfigurar e está disponível em modelos 
apenas para carregamento e carregamento/ dados.

Leitor de tarja magnética 
encaixável 
Transforme os dispositivos TC70 e TC75 em 
um ponto de venda móvel em uma fração de 
segundo, permitindo que os associados de varejo 
concluam vendas em qualquer lugar na loja e 
ajudem a reduzir as longas filas de pagamento. 
*MSR encaixável não suportado no TC70x/TC75x.

Tecnologia de bateria 
PowerPrecision+ para melhor 
gerenciamento de energia

Nossos celulares premium oferecem maior 
capacidade e ciclos de vida mais longos, 
garantindo energia para um turno completo e 
reduzindo os custos da bateria. E a visibilidade 
em tempo real das métricas de bateria ajuda a 
identificar e eliminar baterias que não seguram 
mais a carga. * Baterias PowerPrecision+ estão 
disponíveis nos modelos TC70x/TC75x Android 
e fornecem métricas de estado de saúde e 
estado avançado de carga.

Alça de disparo encaixável
Quando os associados precisam executar 
uma tarefa de leitura de alto volume, como 
inventário, a alça de disparo encaixável traz 
conforto imediato e aumenta a produtividade 
de leitura.

Uma família  
de acessórios 
inovadores

PARA A LISTA COMPLETA DE ACESSÓRIOS,  

VISITE  WWW.ZEBRA.COM/TC70-TC75

Cada pedaço da Série TC70/TC75 com 
Android fica mais simples com o Mobility DNA 
da Zebra. Isso porque, desde o início, você 
obtém o conjunto mais abrangente da indústria 
de essenciais de mobilidade para acelerar e 
simplificar a sua solução de mobilidade.

Você obtém mais aplicativos prontos para usar 
que permitem que você comece a colher o valor 
de nossos dispositivos móveis imediatamente.

Você obtém utilitários robustos que tornam 
o gerenciamento de dispositivos e o 
desenvolvimento de aplicativos mais fácil do 
que nunca, reduzindo os custos e aumentando 
o valor da série TC70/TC75.

E você obtém utilitários que permitem que seus 
funcionários capturem dados de forma mais 
rápida e fácil, melhorando as taxas de adoção 
de dispositivos e aumentando a produtividade 
da força de trabalho.

Soluções Mobility DNA para a Série 
TC70/TC75 incluem:

Mobility 
DNA

* O Mobility DNA está disponível apenas  
no Android e os recursos suportados podem  
variar de acordo com o modelo.   

Galeria de Apps
Encontre, compre e atualize aplicativos 
prontos para uso para a Série TC70/TC75

Navegador Corporativo
Crie aplicativos com interfaces de usuário 
altamente gráficas e intuitivas facilmente

Enterprise Home Screen
Crie dispositivos de propósito único e 
gerencie a forma como seus funcionários 
utilizam os computadores móveis Android da 
Zebra

EMDK
Kit de ferramentas abrangente para 
integrar os recursos da Série TC70/TC75

SimulScan
Capture e processe documentos 
inteiros com uma única leitura

Stage Now
Facilita a organização de alguns 
poucos até centenas de dispositivos 
da Série TC70/TC75 com uma rápida 
leitura de código de barras ou toque 
na tag NFC
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Especificações sujeitas à alteração sem aviso 
prévio. Alguns recursos podem variar de acordo 
com o modelo.

© 2016 ZIH Corp e/ou seus afiliados. Todos os direitos reservados. Zebra e a cabeça estilizada Zebra são marcas registradas da ZIH Corp., 
registradas em muitas jurisdições no mundo todo. Todas as outras marcas são propriedades dos seus respectivos proprietários.
Número da peça: BRO-TC7075 9/2016

Sede Corporativa / América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

Sede EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede América Latina
+55 11 4130 8178
la.contactme@zebra.com
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