
Η καλύτερη υποστήριξη 
ήχου στην κατηγορία του.
Δύο ηχεία στο εμπρός 
μέρος της συσκευής 
αποδίδουν έως και τέσσερις 
φορές την ένταση ήχου των 
πιο δημοφιλή smartphones 
της αγοράς, ενώ δύο 
μικρόφωνα με τεχνολογία 
μείωσης περιβάλλοντος 
θορύβου εξασφαλίζουν 
εξαιρετικά καθαρό ήχο κατά 
τη διάρκεια μιας κλήσης.

Στιβαρή κατασκευή. 
Σχεδιασμένο για να αντέχει 
ολοήμερη σκληρή χρήση.
Το TC55 διαθέτει χαρακτηρι-
στικά που του δίνουν μεγάλη 
αντοχή. Πληροί αυστηρές 
προδιαγραφές ασφαλείας, 
διαθέτει βαθμό προστασίας 
έναντι υγρασίας και σκόνης 
IP67, και προσφέρει 
ανθεκτική οθόνη Corning 
Gorilla Glass 2. Όλα αυτά 
διασφαλίζουν την αξιόπιστη 
λειτουργία, παρά τις 
σταγόνες και τις διαρροές, 
ενώ εύκολα επιτυνχάνει 
διάρκεια ζωής κατά μέσο 
όρο τρία χρόνια.

Οι ταχύτερες ασύρματες 
συνδέσεις: κυψελοειδή, 
Wi-Fi και Bluetooth.
Ανεξάρτητα από το ποιές 
ασύρματες συνδέσεις χρει-
άζονται οι εργαζόμενοί σας, 
μπορούν να υπολογίζουν 
στις υψηλότερες ταχύτητες 
με κυψελοειδή σύνδεση 3G, 
Wi-Fi σύνδεση 802.11a/b/g/n 
και Bluetooth 4.0.

Μπαταρία με την μεγαλύ-
τερη διάρκεια ζωής στην 
κατηγορία.
Διαθέτει αποσπώμενη 
μπαταρία που προσφέρει δι-
πλάσια χωρητικότητα έναντι 
ανταγωνιστικών συσκευών, 
η οποία συνδυάζεται με 
την εξαιρετικά χαμηλής 
κατανάλωσης οθόνη ώστε να 
προσφέρει στους εργαζο-
μένους σας άφθονη ισχύ για 
μια πλήρη βάρδια.
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ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
TC55

TC55
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ 3G, 
802.11A/B/G/N ΚΑΙ BLUETOOTH 4.0
Για να ολοκληρώσoυν το έργο τους, οι εργαζόμενοί σας χρειάζονται πρόσβαση σε σημαντικές 
επιχειρηματικές εφαρμογές ενώ βρίσκονται εν κινήσει. Χρειάζονται μια επαγγελματική συσκευή 
που να είναι όσο γίνεται μικρή, κομψή και εύκολη στη χρήση όσο και τα προσωπικά smartphone 
τους. Αλλά τα σημερινά smartphone υπολείπονται κατά πολύ των δυνατοτήτων που έχει ανάγκη 
η επιχείρησή σας. Η Zebra παρουσιάζει το TC55, τον υπολογιστή αφής σε μέγεθος τσέπης 
που τα έχει όλα. Την όμορφη εμφάνιση και την εργονομία ενός smartphone. Την ανθεκτικότητα 
μιας επαγγελματικής συσκευής. Αλλά και όλες εκείνες τις λειτουργίες που διαθέτουν 
οι επαγγελματικές συσκευές και έχουν ανάγκη οι εργαζομενοί σας ώστε να δουλεύουν 
εξυπνότερα, προς όφελος των πελατών σας.

Πρωτοποριακή οθόνη αφής διπλής λειτουργίας
Επιλέξτε την λειτουργία εισαγωγής δεδομένων που προτιμάτε: ένα δάχτυλο, με ή χωρίς ένα 
παχύ γάντι, ή μια γραφίδα για τη λήψη ψηφιακής υπογραφής. Η εμπειρία αφής πηγαίνει στο 
επόμενο επίπεδο με την οθόνη WVGA 4,3 ιντσών, η οποία λειτουργεί ακόμα και όταν είναι 
βρεγμένη.

Υψηλής ποιότητας σάρωση για βελτίωση της παραγωγικότητας
Ολοκληρωμένες δυνατότητες συλλογής δεδομένων βοηθούν στην αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών. Με ενσωματωμένο σαρωτή bar code 1D/2D, και κάμερα 8 Megapixel οι 
εργαζόμενοί σας μπορoύν να συλλέξουν κάθε είδους δεδομένα όπως γραμμωτoύς κώδικες 
1D/2D, έγγραφα, φωτογραφίες, ψηφιακές υπογραφές, ή βίντεο με το πάτημα ενός κουμπιού.
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