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Computador resistente TC75 Series Touch
A SUA LINHA DE FRENTE PARA UMA EMPRESA MAIS INTELIGENTE
Sua força de trabalho em campo precisa de um computador móvel que acesse as pessoas e as informações
necessárias para maximizar a eficiência e atender melhor seus clientes. Você deseja oferecer a eles um
dispositivo portátil de classe empresarial construído para funcionar em campo – mas seus funcionários esperam
um dispositivo que seja tão refinado e fácil de usar quanto seus próprios smartphones. O TC75 Series é o
computador touch Android™ empresarial que oferece tudo isso. Um sistema operacional Android reforçado para
uso na empresa. Um design resistente que oferece operações diárias confiáveis. Acesso em qualquer lugar e
a qualquer hora a praticamente qualquer informação em seus sistemas de back-end. A capacidade de capturar
mais tipos de dados, com mais rapidez do que nunca. Comunicações instantâneas push-to-talk com colegas em
campo, bem como com supervisores, com o pessoal de despacho e outros profissionais no escritório. Suporte a
LTE de 4G para conexão sem fio robusta nas redes celulares mais rápidas do mundo. Um complemento integral
de acessórios atende às necessidades exclusivas de praticamente qualquer funcionário móvel. O TC75 Series —
a maneira fácil de capacitar suas equipes de campo com um verdadeiro escritório móvel.
MX – Tornando o Android um sistema
operacional empresarial mais robusto
Todo Android TC75 Series vem com
Mobility Extensions (Mx), uma série
de recursos que tornam o Android um
sistema operacional mais robusto de
classe empresarial. O Mx minimiza o
tempo de suporte de TI e maximiza
a produtividade dos funcionários e o
tempo em operação dos dispositivos,
oferecendo melhor controle de seus
dispositivos móveis e do acesso aos
aplicativos, desempenho e segurança de
Wi-Fi. Os dispositivos TC75 e TC75x na
configuração padrão vêm com o Google
Mobile Services (GMS), que oferece
aplicativos integrados, como Gmail e
Google Maps. Dispositivos TC75 e TC75x
com configuração profissional vêm sem
GMS, removendo os aplicativos e serviços
do GMS. Ambas as configurações são
baseadas no Android Open Source
(AOSP) e vêm com a respectiva
funcionalidade do Android Enterprise.

TC75

TC75x

Captura de dados de classe mundial
Um gerador de imagens de classe
empresarial integrado oferece a
tecnologia de geração de imagens
inteligente PRZM, um sensor de
megapíxel e elementos ópticos
avançados, permitindo a captura, em lata
velocidade, de códigos de barras de 1D
e 2D em qualquer condição. A câmera
colorida voltada para trás possibilita
uma fácil captura, em alta resolução,
de fotos, assinaturas, vídeos e muito
mais, permitindo que você capture
mais tipos de informações de negócios
para dinamizar seus processos de
negócios. A câmera frontal permite que
os funcionários façam chamada de vídeo
para obter imediatamente a assistência

de que precisam. E o Near Field
Communications automatiza a validação
de identidade nos pontos de entrada das
instalações.
Máxima flexibilidade de entrada de
dados, com um painel touch de modo
dual líder da indústria
Permita que seus usuários escolham
a combinação de entrada de dados
de sua preferência: dedo e dedo com
luva, ou dedo e caneta stylus – ideal
para a captura nítida de assinaturas.
O visor inteligente de 4,7 polegadas
ajusta-se automaticamente conforme a
necessidade, ao contrário dos dispositivos
da concorrência, que exigem ajustes de
configuração sempre que o usuário mudar
o método de entrada de dados.
Capture dados automaticamente e
processe documentos inteiros
Com a captura de documentos SimulScan,
seus funcionários podem captar
simultaneamente códigos de barras,
campos de texto, números de telefone,
imagens, assinaturas e até mesmo caixas
de seleção no tempo de apertar um
botão, aumentando a velocidade do
faturamento, dos pedidos, etc.
Funcionalidade e qualidade de áudio
superiores para um novo nível de
flexibilidade de voz
Com até quatro vezes o volume do som
dos smartphones populares e tecnologia
de cancelamento de ruído, propicia
áudio nítido para ambas as partes de
toda chamada. O suporte para Workforce
Connect Push-to-Talk Express e Pro
oferece conexão instantânea com colegas
em campo e com supervisores e outras
equipes de suporte no escritório.
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Mobility DNA
Todos os elementos de sua plataforma de
mobilidade ficam mais simples com o Mobility
DNA da Zebra. Isso porque, desde o início, você
tem o conjunto mais completo de itens essenciais de
mobilidade para acelerar sua solução. Mais aplicativos
de usuário final prontos, utilitários de administração mais
robustos e desenvolvimento mais fácil de aplicativos.
Desenvolvido para a empresa, o DNA Mobility torna
facilidade de uso, confiança e valor intrínsecos ao seu
investimento e à nossa linha completa de computadores
móveis Android.

Uma família de acessórios resistentes pra
gerenciamento de dispositivos em trânsito
Os acessórios incluem um flexível suporte veicular para
carga — até com os acessórios de encaixe conectados.
Um leitor de tarja magnética habilita o pagamento móvel.
A alça de disparo conectável em campo traz conforto às
tarefas de digitalização intensiva. Impressoras Bluetooth
selecionadas habilitam impressão em qualquer lugar a
qualquer hora. E o gerenciamento da retaguarda fica
mais fácil e mais econômico do que nunca graças a
nosso exclusivo sistema ShareCradle que comporta o
TC75 Series e futuros dispositivos Zebra.

Bateria PowerPrecision+ para a melhor alimentação e
gerenciabilidade da classe1
Seus funcionários precisam de seus dispositivos móveis
praticamente todos os minutos do dia de trabalho. Essa
bateria, que pode ser substituída pelo usuário, garante
que os funcionários tenham energia suficiente para a
mais longa jornada de trabalho e dispositivos sempre
disponíveis. Uma variedade de medições de bateria
facilmente acessíveis tornam mais fácil do que nunca
identificar, remover e substituir as baterias que estão
ficando velhas. E com o modo de Troca a Quente,
permite que s usuários troquem a bateria sem ter de
desligar o dispositivo nem fechar aplicativos abertos

Resistente e pronto para uso o dia todo, todos os
dias no campo
O TC75 Series garante operação confiável mesmo
depois de várias quedas de 2,4 m/8 pés em concreto
e de 2.000 tombos consecutivas a 1 m/3,2 pés em
nossos testes de tombo. Com vedação IP65 e IP67, o
TC75 Series é à prova de poeira e pode sobreviver à
imersão total na água. O painel touch e a janela de saída
do scanner de Corning Gorilla Glass trazem um novo
nível de durabilidade a dois dos componentes mais
vulneráveis.

O TC75 SERIES — O DISPOSITIVO CERTO FAZ TODA A DIFERENÇA.
Para obter mais informações, visite www.zebra.com/tc75series ou acesse nosso
diretório de contatos globais em www.zebra.com/contact

Melhore a
eficiência e o
atendimento ao
cliente com o
TC75 Series em:
Transporte e logística
• Comprovante de
entrega
• Gerenciamento de
ativos
• Rastreamento de
ativos
• Agendamento
• Roteamento
• Serviços de
localização
Serviço em campo
• Gerenciamento de
ativos
• Estoque de peças
• Faturamento
• Gerenciamento de
tarefas
• Serviços baseados
em localização
• Assistência técnica
• Agendamento de
horário
• Automação de
serviços
Entrega direto da loja
(DSD)/Verificação
de rota
• Automação de
pedidos
• Rastreamento de
entrega
• Gerenciamento de
estoque
• Preparação de loja
• Suporte ao cliente
Segurança pública e
governamental
• Alternância para
rádio de duas vias
• Coleta de dados
• Consulta de registros
• Dados e voz em
tempo real
• Validação de ID/
emissão de tíquetes
• Serviços de
localização
• Desenvolvimento de
recursos
• Documentação em
vídeo e fotos da cena

zebra technologies

2

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES
COMPUTADOR ZEBRA TC75 SERIES TOUCH

Especificações do TC75 Series
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

AMBIENTE DO USUÁRIO (CONTINUAÇÃO)

Dimensões

6,3 pol. C x 3,3 pol. L x 1,1 pol. P/
161 mm C x 84 mm L x 28 mm P

Vedação

IP65 e IP67 de acordo com as especificações de
vedação IEC aplicáveis

Peso

376 g/13,3 oz.

Vibração

Visor

4,7 pol. Alta definição (1280 x 720); excepcionalmente
claro, visualizável em ambiente externo; opticamente
ligado ao painel de toque

Senoidal PK de 4 g (5 Hz a 2 kHz); 0,04 g2/Hz
aleatório (20 Hz a 2 kHz); 60 minutos de duração por
eixo, 3 eixos

Choque térmico

Rápida transição de -40° C a 70° C (-40° F a 158° F)

Janela do imager

Corning Gorilla Glass

Touchpanel

Modo touch dual com caneta stylus ou dedo com ou
sem luva (stylus condutiva vendida separadamente),
Corning Gorilla Glass

Descarga
eletrostática
(ESD)

Descarga em ar de +/- 15 kV ca
Descarga direta de +/- 8 kV ca
Descarga indireta de +/- 8 kV ca

Iluminação de fundo

Iluminação de fundo com LEDs

Energia

PowerPrecision/ PowerPrecision+1: Tecnologia
de bateria aprimorada para estado de saúde
avançado e visibilidade em tempo real das medições
de bateria para melhor gerenciamento de bateria;
Li-Ion de 3,7 V, 4.620 mAh típico; função de troca

Compartimento de
expansão

TC75: MicroSD acessível ao usuário com SDHC de até
32 GB e SDXC de até 64 GB
TC75x: MicroSD acessível ao usuário com SDHC de
até 32 GB e SDXC de até 128 GB

SIM

TC75: Slot SIM de 2 nano (4FF); 1 minislot SIM/SAM
(2FF)
TC75x: Slot SIM de 2 nano (4FF); 1 minislot SIM (2FF)

Conexões de rede

USB 2.0 de alta velocidade (host e cliente); WLAN

Notificação

Toque audível, LEDs multicoloridos, vibração

Teclado

Teclado na tela; Enterprise Keyboard

Voz e áudio

Suporte para três microfones com cancelamento de
ruido, alerta com vibração, alto-falante, suporte a
fone sem fio Bluetooth, fone com alto-falante de alta
qualidade, suporte para fone PTT, voz de comutação
de circuito celular, voz de HD

INTERACTIVE SENSOR TECHNOLOGY (IST, TECNOLOGIA
DE SENSOR INTERATIVO)
Sensor de luz

Ajuste automático do brilho da luz de fundo do visor

Sensor de
movimento

eCompass, Gyro de 3 eixos, acelerômetro de 3 eixos

CAPTURA DE DADOS
Digitalização

Gerador de imagens SE4750 (1D e 2D); alcance
extraordinário: Alcance de digitalização - código de
barras Code 39:
20 Mil: 4,1 cm a 92,2 cm/1,6 pol a 36,3 pol.
3 Mil: 7,1 cm a 15,9 cm/2,8 pol a 6,2 pol

Câmera

Traseira - 8 MP com foco automático; abertura f/2,4
(TC75)
Traseira - 13 MP com foco automático (TC75)
Frontal - 1.3 MP com foco fixo (TC75/TC75x)

NFC

TC75: Cartões Type A e B, FeliCa e ISO 15693.
Modo P2P e Card Emulation via UICC e host
TC75x: Cartões ISO 14443 Type A e B, FeliCa e ISO
15693. Modo P2P e Card Emulation via UICC e host

COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ POR WAN SEM FIO
Radiofrequência
Banda

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
CPU

TC75: Processador Dual Core de 1,7 GHz
TC75x: Processador de 64 bits com hexa-core
de 1,8 GHz

Sistema operacional

TC75: Android 5.1 Lollipop com Mobility Extensions
(Mx) da Zebra
TC75x: Android 8.0 (Oreo) com Mx

Memória

TC75: RAM de 1 GB/Flash pSLC de 8 GB
TC75x: RAM de 2 GB/Flash psSLC de 16 GB ou RAM de
4 GB/Flash psSLC de 32 GB

TC75x
Em todo o mundo:
LTE: 700,800/850/900/1800/2100/2600
(FDD 28,20,5,8,3,1,7); UMTS/HSPA/HSPA+:
850/900/1900/2100; GSM/GPRS/EDGE:
850/900/1800/1900
Américas:
LTE: 700/850/1900/AWS/2100, (FDD
13,12,17,5,26,2,25,4,1); UMTS/HSPA/HSPA+:
850, 900, AWS, 1900, 2100 GSM/GPRS/EDGE:
850/900/1800/1900; CDMA: 850,1900 (BC0, BC10,
BC1)

AMBIENTE DO USUÁRIO
Temperatura
operacional

-20 °C até 50 °C (-4 °F até 122 °F)

Temperatura de
armazenamento

-40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C

Umidade

5% a 85% sem condensação

Especificação de
queda

Múltiplas quedas de 2,4 m/8 pés em concreto em
temperatura ambiente segundo o padrão MIL-STD
810G, múltiplas quedas de 1,8 m/6 pés em concreto
em toda a faixa de temperatura operacional

Especificação de
tombos

2.000 tombos de 3,2 pés/1,0 m; atende e excede às
especificações de tombos da IEC

TC75
Em todo o mundo:
LTE: 800/850/900/1800/2100/2600 (FDD 20,5,8,3,1,7);
UMTS/HSPA/HSPA+: 850/900/1900/2100; GSM/GPRS/
EDGE: 850/900/1800/1900
Américas:
LTE: 700/850/1900/AWS/2100 (FDD 17,5,2,4,1); UMTS/
HSPA/HSPA+: 850, 900, AWS, 1900, 2100; GSM/GPRS/
EDGE: 850/900/1800/1900

GPS

TC75: GPS integrado, autônomo, assistido (A-GPS),
Navstar, GLONASS
TC75x: GPS integrado, autônomo, assistido (A-GPS),
Navstar, GLONASS, Beidou

zebra technologies

3

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES
COMPUTADOR ZEBRA TC75 SERIES TOUCH

Especificações do TC75 Series (continuação)
REDE LAN SEM FIO

PAN SEM FIO

Rádio

TC75: IEEE® 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r
TC75x: 2x2 MIMO; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w

Taxas de
transferência de
dados

TC75
5 GHz: 802.11a/n — até 150 Mbps;
2,4 GHz: 802.11b/g — até 72,2 Mbps
TC75x
5 GHz: 802.11a/n/ac — até 866,7 Mbps;
2,4 GHz: 802.11b/g/n — até 144 Mbps

Canais operacionais

TC75
Canal 1 - 13 (2412 - 2472 MHz); canal 36 - 165 (5180 5825 MHz)
Largura de banda do canal: 20, 40 MHz
TC75x
Canal 1 - 13 (2412 - 2472 MHz); canal 36 - 165 (5180 5825 MHz), canal 138, canal 142
Largura de banda do canal: 20, 40, 80 MHz

Bluetooth

COMUNICAÇÃO E MENSAGENS
Workforce Connect PTT Express (incluído) fornece comunicação
push-to-talk (PTT) imediata para grupos pequenos por redes Wi-Fi.
Workforce Connect PTT Pro (suportado) fornece uma solução agnóstica
dimensionável de rede push-to-talk que inclui serviço de mensagem,
localização e integração de rádio de duas vias. Cliente Workforce Connect
Voice (suportado) habilita o TC75 Series a funcionar como um telefone celular
completo com capacidade para múltiplas linhas por redes Wi-Fi.

SOLUÇÕES ADICIONAIS MOBILITY DNA
As soluções Mobility DNA ajudam você a obter mais valor com nossos
computadores móveis, adicionando funcionalidade e simplificando a
implantação e o gerenciamento de nossos dispositivos móveis. Para
obter mais informações sobre esses recursos exclusivos da Zebra,
visite www.zebra.com/mobilitydna

As frequências/canais de rádio operacionais de fato
dependem das regulamentações e da agência de
certificação
Segurança e
criptografia

Recursos

Certificações

Roam rápido

WEP (40 ou 104 bits) ; WPA/WPA2 Pessoal (TKIP e
AES); WPA/WPA2 Empresarial (TKIP e AES) — EAPTTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, EAP Fast 2 e LEAP
Dados em movimento: FIPS 140-2 nível 1
Dados em repouso: FIPS 140-2 de nível 1
TC75: Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Soft AP, Wi-Fi Direct,
Miracast
TC75x: Multimídia Wi-Fi (WMM), Soft AP, MIMO com
2 Spatial Streams, modulação 256 QAM em rádio de
5G GHz ; capacidade para Maximum Ratio Combining
(MRC), Tx/Rx Low-Density Parity Check (LDPC),
Transmit Beamforming (TxBF) e Beamforming (BFee),
total compatibilidade com IEEE 802.11 a/b/g/n legado
TC75: WFA (802.11n, WMM-PS, Wi-Fi Direct,
WPS, Miracast)
TC75x: WFA (802.11n, 802.11ac, Mobile AP, Personal
Hotspot, Miracast, WMM-PS, WMM-AC e Voice
Enterprise)

Classe 2, Bluetooth v4.0 (tecnologia Bluetooth® Smart)
Suporte a BT Wideband HFPv1.6
Bluetooth v4.1 LE (TC75x apenas)

Keyboard Enterprise

Tela inicial do Enterprise

Stage Now

AppGallery

EMDK

Enterprise Browser

SimulScan
Os recursos disponíveis do Mobility DNA podem variar de acordo com o
modelo.

GARANTIA
Sujeito aos termos da declaração de garantia de hardware da Zebra, o TC75
Series 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 toda a declaração de garantia,
visite: www.zebra.com/warranty

SERVIÇOS RECOMENDADOS
Zebra OneCare; Managed Device Service

Armazenamento em cache PMKID, Cisco CCKM,
802.11r, OKC

1. As baterias PowerPrecision+ estão disponíveis apenas nos modelos TC75 e oferecem informações avançadas sobre o estado do dispositivo e medições de carga.
2. EAP Fast suportado apenas nos modelos TC75.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e alguns recursos podem variar por modelo.

Matriz Corporativa e para a
América do Norte
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

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

Matriz para Europa, Oriente
Médio e África
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Matriz para América Latina
+1-847-955-2283
la.contactme@zebra.com
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