Akıllı telefonlarda birçok seçenek var.
Fakat iş söz konusu olduğunda, kazanan
TC25 olur.
TC25 Dayanıklı Akıllı Telefon
KÜÇÜK İŞLETMENİZ İÇİN TASARLANMIŞ DAYANIKLI AKILLI TELEFON
Günlerinizi — tesisat ve elektrik işlerinden kargo teslimatı, açık depo bakımı ve daha nice işlere — teslimat yaparak, cihaz onararak ya
da hizmet sunarak geçiriyorsunuz. Her gün o kadar çok yapacak şey, bunları yapmak için o kadar az zaman — ve işi yeterince hızlı
yapamadığınız takdirde müşterilerinizin arayacağı o kadar çok rakip var ki. Size işinizi daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde yapmanızı
sağlayabilecek bir araç lazım. Size TC25 lazım. Böylece her gün daha çok şeyi yapıp daha çok müşteriyi memnun etmek için
ihtiyacınız olan tüm özellikleri elde edersiniz:
• ‘Tam doğru’ dayanıklı tasarım — onu yere düşürebilir, soğukta, sıcakta, yağmurda ve karda kullanabilirsiniz — o hep çalışmaya
devam eder.
• Doğru özellikler — tüm bu gündelik işleri yapmak için gereken zamanı kısaltmak için ihtiyacınız olan bilgileri şimdiye dek
görülmedik bir hızla elde edersiniz.
• Doğru fiyata doğru hizmet programı — böylece cihazlarınızı kolayca hep çalışır durumda ve elinizin altında tutabilirsiniz.
• Tüm gün süreceği garanti bir güç — eşsiz PowerPack ekstra güçlü tak-çıkar pil.
• En yüksek mobil ağ hızları — hızlı uygulama erişimi ve harika ses kalitesi sağlar.

Küçük işletmeniz için tasarlanmış dayanıklı akıllı telefon —
TC25 ile daha çok işi daha kısa zamanda yapın.
İş için, kazanan biziz.
Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: www.zebra.com/tc25

Küçük işletmeler için dayanıklı akıllı telefon —
TC25 ile vakit ve nakitten tasarruf edin, satışları
ve karlılığı arttırın.
İş için üretilmiştir
Yağmur. Sıcak. Sıfırın altındaki soğuklar. Düşmeler. Dökülmeler. TC25 hepsinin üstesinden
gelebilir.

Tüm gün yetecek enerjiye sahiptir — her zaman
Şarj cihazına gerek yok — sadece benzersiz PowerPack’i takın ve çalışmaya devam edin.

Gerçek zaman tasarrufu için gerçek bir barkod okuyucu
Akıllı telefon kameraları barkod okutmak için üretilmemiştir — işte bu nedenledir ki TC25 tüm
dünyadaki saha hizmetleri ekiplerinin çoğunun kullandığı barkod okuma teknolojisinin aynısını
sunuyor. Hemen her türlü koşuldaki her türlü elektronik ya da basılı barkodu anında ve
zahmetsizce, doğrult ve çek şeklinde okutursunuz — hedef almaksızın ve beklemeksizin.
Dolayısıyla, personeliniz ne yapıyor olursa olsun, içeride gerçek bir Zebra barkod okuyucu
olunca, işini daha hızlı, daha hatasız ve daha verimli bir şekilde yapacaktır — bu da işgücü
verimliliği, müşteri hizmetleri ve karlılık seviyesini yükseltecektir.

Her şeyi anında belgeleyin
Otomatik odaklı 8 MP renkli kamera ile, teslim belgesinden hasarlı bir pakete ya da biten bir
onarıma dek her şeyi belgeleyebilirsiniz.

Doğru fiyata doğru hizmet programı
Zebra OneCare™ SV ile, iki yıl süreyle normal eskime-yıpranma ve cihaz arızalarına karşı
güvence, imalatçıdan rakipsiz teknik destek, yerinde sorun giderme için Cihaz Diyagnostik
Aracı, öncelikli onarım geri teslim süresi, ücretsiz geri gönderim ve daha fazlasına — tek bir
garanti dışı onarım bedelinin küçük bir bölümü karşılığında — sahip olursunuz. Hizmet
programınıza LifeGuardTM for AndroidTM eklediğinizde ise, gerçek bir iç huzuruna kavuşursunuz
— TC25 mobil bilgisayarınızın ömrü boyunca garantili güvenlik güncellemeleri.

Kullanımı kolay — öğrenim süreci gerektirmez
TC25 iş yapmayı öyle kolaylaştırır ki. Android ile parmak hareketleriyle yaklaştırıp uzaklaştırma
ve kişisel akıllı telefonunuzda kullandığınız tüm tanıdık hareketlerin aynısına sahip olursunuz.
Ekran dışarıda aynen içeride olduğu kadar kolay görülebilir. Büyük dokunmatik ekran,
görmeniz gereken tüm bilgileri — kaydırmaya gerek olmadan— gösterir. Üç adet
programlanabilir tuş ise, en çok kullandığınız özellikler ve uygulamalara anında erişim sağlar.

Telsiz olarak da ikili işlev görür
Anında ses bağlantısı ve güvenli kısa mesaj hizmeti ile, bir düğmeye basarak belirli bir
personel mensubuna, belirli bir personel grubuna ya da personelinizin tümüne
ulaşabilirsiniz. Güvenli kısa mesaj hizmetiyle ise, telefon etmek uygun olmadığında bile
personelinize yine de ulaşabilirsiniz.*

Hızlı mobil bağlantılar, kristal berraklığında sesli görüşmeler ve
harika uygulama performansı sağlar
4G ve VoLTE desteği ile, hızlı bağlantılar ve olağanüstü ses netliği için HD arama özelliği
elde edersiniz. 3G ya da 2G üzerinden üç ile altı kat arası daha fazla bantgenişliğiyle ise,
hızlı uygulama performansı ve ekran değişimlerinden emin olabilirsiniz.

Hızlı Bluetooth ve Wi-Fi
En hızlı Bluetooth bağlantıları, Bluetooth kulaklıklar ve yazıcılar için harika performans
demektir. 802.11ac desteğiyle ise, bağlantı kalitesinden ödün vermeksizin umuma açık bir
erişim noktasında, evde ya da ofiste iken hızlı Wi-Fi bağlantılarına geçebilirsiniz.

Uygulamalara barkodları bir çırpıda girmek mümkün
Barkod okuyucu ile okunan barkodları Zebra DataWedge ile doğrudan mevcut
uygulamalarınıza gönderin — hiçbir programlama ya da mevcut uygulamalarınızda değişiklik
gerekmez. Sonuç mu? Büyük bir zaman tasarrufu — hem de hiçbir maliyeti olmaksızın.

KÜÇÜK İŞLETMENİZ İÇİN BÜYÜK İŞLETME TEKNOLOJİSİNE SAHİP OLUN.
45 yıldır Zebra’nın yenilikçi mobil cihazları dünyanın en büyük saha hizmetleri ve teslimat operasyonlarının çoğunda verimlilik,
satış ve karlılıkta artış sağladı. Şimdi TC25 ile bu aynı yeniliği küçük işletmenizde işe koyabilirsiniz.
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TC25 Ürün Özellikleri
TC25’i nerede
kullanabilirsiniz?

FİZİKSEL ÖZELLİKLER:

VERİ TOPLAMA

Boyutlar

134 mm B x 73.1 mm E x 16 mm D

Okuma

Ağırlık

195 g

Arka Kamera

Ekran

4.3 inç renkli WVGA (800x480); LED arka ışık;
Corning Gorilla Glass

KABLOSUZ WAN VERİ VE SES İLETİŞİMİ

Görüntüleyici
Penceresi

Corning Gorilla Glass

Dokunmatik Panel

Kapasitif Dokunmatik Panel; çoklu
dokunmatik

Güç

Çıkarılamaz / servis yapılabilir
Şarj edilebilir Li-İyon: standart kapasite,
3000mAh
4 saatten kısa sürede şarj (10 saat = 1 vardiya)
RTC yedekleme

Genişleme Yuvası

Bir adet 128GB micro SD yuvası

SIM

1 adet Nano SIM yuvası

Ağ Bağlantıları

Bir adet USB OTG - sunucu/istemci (C Tipi
konektör)

Bildirimler

Sesli uyarı, renkli LED’ler, titreşim

Tuş takımı

Ekran üstü tuş takımı

Ses Sistemi

Hoparlör - 1 Watt (94dBA)
Ses desteği (Dahili hoparlör/mikrofon)
İki (2) mikrofon

Düğmeler

Her bir yüzü oku, Ses Yükselt/Alçalt, Güç,
bas-konuş (PTT) tuşları

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Telsiz Frekans
Bandı

SE2100 1/2 boyutlu görüntüleyici
SE4710 1/2 boyutlu görüntüleyici
Flaşlı, otomatik odaklı, 8MP renkli kamera

• Doğrudan Mağazaya
Teslim
• Saha satış
otomasyonu

GSM 850,900,1800,1900, WCDMA B1, B2,
B4, B5, B8, LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8,
B12, B13, B17, B20, B28

• Posta
• Kurye

VoLTE
AT&T LTE/WCDMA (NA SKU), LTE/WCDMA
(EU SKU), LTE/3G/GSM/WCDMA (Çin SKU)

Ses İletişimi

Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Express
(dört duvar arasında anında bas-konuş
telsiz tarzı görüşmeler için ücretsiz yazılım
uygulaması).
Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Pro (dört
duvar arasında ve dışında anında bas-konuş
telsiz tarzı görüşmeler sunan, konuşlandırılması
kolay, opsiyonel abonelik hizmeti).

GPS

GPS ve A-GPS (Glonass, BeiDou)

KABLOSUZ LAN
WLAN Radyo

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

Veri Hızları

2.4 GHz: 20 MHz, 40 MHz
5 GHz: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz

Çalışma Kanalları

2.4 GHz (kanallar: 1-13; 1-11(ABD))
5 GHz (kanallar: 36-48, 52-64, 100-144,
149-165)
Fiili çalışma kanalları/ frekansları ve bant
genişlikleri yasal kurallara ve onay kurumuna
bağlıdır.

CPU

QCOM MSM8937® 64 bit 8 Çekirdekli, ARM®
Cortex A53 1.4GHz, 512KB L2 önbellek, güç
optimizasyonu

İşletim Sistemi

Android Nougat 7.X

Güvenlik ve
Şifreleme

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

Bellek

2GB RAM/16GB Flaş bellek

Onaylar

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

Güvenlik

Onaylı Başlatma

Hızlı Dolaşım

802.11r

KULLANICI ORTAMI

• Saha Hizmetleri

WIRELESS PAN

Çalışma Sıcaklığı

-10° C ile 50° C arası

Depolama Sıcaklığı

-40°C ile 70°C arası

Düşme Dayanıklılık
Özelliği

MIL STD 810G uyarınca oda sıcaklığında 1.2
metreden defalarca fayans kaplı betona düşme

Yuvarlanma
Özelliği

300 kez 0.5 m yuvarlanma

Muhafaza

IP65

Titreşim

4G tepe, 5Hz - 2kHz, 1 saat/eksen

Termal Şok

-40°C ile 70°C arası hızlı geçiş 10 devir (1 devir
= -40°C'de 1.25 saat ve 70°C'de 1.25 saat)

Elektrostatik
Deşarj (ESD)

±15kv hava, ±8kv temas
±8kv temas şarj gövdesi

Bluetooth

Bluetooth 4.2 BLE

MOBILITY DNA SOLUTIONS
Mobility Extensions (Mx)

SmartDEX

Lifeguard™ for Android™

DataWedge

StageNow

EMM Tool Kit

Enterprise Home Screen
Mobility DNA yalnızca Android’de desteklenmektedir. Özellikler
modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Hangi
çözümlerin desteklendiği konusunda bilgi edinmek için lütfen web
sitemizi ziyaret edin: https://developer.zebra.com/mobilitydna

GARANTİ

İNTERAKTİF SENSÖR TEKNOLOJİSİ (İST)

Zebra’nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak TC25,
sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme
kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için
lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.zebra.com/warranty

Hız ölçer (3 eksen), ortam ışık sensörü, yakınlık sensörü

TAVSİYE EDİLEN HİZMETLER
Zebra OneCareTM SV
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* Workforce Connect PTT Express, TC25 ile diğer uyumlu Zebra mobil cihazları arasında ücretsiz olarak dört duvar arasında
temel bas-konuş hizmetleri sunar. Workforce Connect PTT Pro, TC25 ile diğer uyumlu Zebra mobil cihazları arasında dört duvar
dışında kapsamlı bas-konuş ve güvenli kısa mesaj hizmetleri sunan ekonomik bir abonelik hizmeti sunar.

Kuzey Amerika ve Şirket Genel Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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