
Υψηλής ποιότητας συλλογή 
δεδομένων
Με τεχνολογία απεικόνισης 
PRZM της Zebra για 
σάρωση γραμμωτών 
κωδικών 1D/2D σε σχεδόν 
οποιαδήποτε κατάσταση. 
Η κάμερα 8 Mpixels 
επιτρέπει την καταγραφή 
υπογραφών, την λήψη 
ευκρινών βίντεο και την 
αποτύπωση φωτογραφιών 
υψηλής ανάλυσης. Η 
εμπρός κάμερα επιτρέπει 
την πραγματοποίηση 
βιντεοκλήσεων. Με 
τεχνολογία NFC (Near 
Field Communications) 
για ασφαλή επαλήθευση 
ταυτότητας σε εισόδους 
εγκαταστάσεων.

Aνώτερη ποιότητα ήχου σε 
κάθε λειτουργία
Έως και τέσσερις φορές 
μεγαλύτερη ένταση ήχου 
σε σχέση με τα δημοφιλή 
smartphone της αγοράς. 
Η τεχνολογία μείωσης 
περιβάλλοντος θορύβου 
εξασφαλίζει εξαιρετικά 
καθαρό ήχο κατά τη 
διάρκεια μιας κλήσης. Άμεση 
push-to-talk επικοινωνία. 
Eπιτρέπει τη διεξαγωγή 
συζητήσεων μεταξύ 
μεμονωμένων ατόμων ή 
ομαδικών συζητήσεων μέσω 
ανοιχτής συνομιλίας.

Στιβαρός σχεδιασμός και 
αξιόπιστη καθημερινή 
λειτουργία
Αντοχή σε σκόνη, υγρασία 
και βροχή σύμφωνα με 
το διεθνές πρότυπο 
IP67. Προστασία από τις 
επιδράσεις της βύθισης 
σε νερό με βάθος έως 1 
μέτρο και για 30 λεπτά. Οι 
δοκιμές πτώσεων δείχνουν 
αντοχή του Zebra TC75 
σε πολλαπλές πτώσεις 
από ύψος 2.4 μέτρων σε 
σκυρόδεμα, ενώ αντέχει 
2.000 συνεχόμενες πτώσεις 
από ύψος 1 μέτρου. Η οθόνη 
αφής και το παράθυρο του 
σαρωτή κατασκευάζονται 
από Corning Gorilla Glass για 
απαράμιλλη αντοχή καθώς 
αποτελούν τα πιο ευάλωτα 
σημεία κάθε φορητής 
συσκευής.
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ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ZEBRA TC75

ZEBRA TC75
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Το εν κινήσει εργατικό δυναμικό έχει ανάγκη από φορητούς υπολογιστές χειρός με πρόσβαση 
σε σημαντικές επιχειρηματικές εφαρμογές. Οι επαγγελματικές αυτές συσκευές θα πρέπει να 
προσφέρουν την ίδια ευκολία χρήσης που προσφέρει και ένα προσωπικό smartphone. Ο TC75 
είναι ο φορητός υπολογιστής Android που τα προσφέρει όλα. Στιβαρό σχεδιασμό και αξιόπιστη 
καθημερινή λειτουργία. Πρόσβαση σε κάθε πληροφορία στο σύστημα βάσης δεδομένων (back-
end system) από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Iκανότητα για συλλογή κάθε τύπου δεδομένων 
ταχύτερα από ποτέ. Άμεση push-to-talk επικοινωνία. Eπιτρέπει τη διεξαγωγή συζητήσεων 
μεταξύ μεμονωμένων ατόμων ή ομαδικών συζητήσεων μέσω ανοιχτής συνομιλίας. Γρήγορη 
πρόσβαση σε δεδομένα με υποστήριξη για όλα τα 4G GSM δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Πλήρης 
γκάμα αξεσουάρ που καλύπτει τις μοναδικές ανάγκες κάθε μετακινούμενου εργαζόμενου.

Android KitKat - αναβαθμισμένο για την επιχείρηση
Κάθε Zebra TC75 αποστέλλεται εφοδιασμένο με επεκτάσεις (Μx), μια σειρά από 
χαρακτηριστικά που μετατρέπουν το Android KitKat από ένα λειτουργικό σύστημα ευρείας 
χρήσης σε ένα γρήγορο, σταθερό και υπερδύναμο επαγγελματικό λειτουργικό σύστημα. Το 
αναβαθμισμένο Android προσφέρει ασφάλεια, ευκολία στην διαχείριση των συσκευών, καθώς 
και αυξημένες δυνατότητες συλλογής επιχειρηματικών δεδομένων.

Πρωτοποριακή οθόνη αφής διπλής λειτουργίας.
H προηγμένη οθόνη αφής 4,7 ιντσών μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς γάντια, ή με γραφίδα 
για δυνατότητα εισαγωγής υπογραφής. Η oθόνη προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τις 
ανάγκες, σε αντίθεση με ανταγωνιστικές συσκευές που απαιτούν επιπλέον ρυθμίσεις κάθε 
φορά που ο χρήστης χρησιμοποιεί διαφορετική μέθοδο εισαγωγής δεδομένων.
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