
Στιβαρός σχεδιασμός για 
αξιόπιστη λειτουργία σε 
απαιτητικά περιβάλλοντα
Με υπερ-ανθεκτικό 
σχεδιασμό το TC8000 
είναι κατασκευασμένο για 
το δύσκολο περιβάλλον 
της αποθήκης. Αντέχει 
πολλαπλές πτώσεις 
από ύψος 2.4 μέτρων σε 
σκυρόδεμα. Προσφέρει 
προστασία έναντι υγρασίας 
και σκόνης ενώ αντέχει σε 
διαρκείς διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας.

Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας
Με τη μεγαλύτερη 
μπαταρία στην κατηγορία 
του, το TC8000 διαθέτει 
άφθονη ισχύ για τρεις 
βάρδιες. Η μπαταρία 
PowerPrecision+ παρέχει 
εκτεταμένες μετρήσεις 
ώστε ο εντοπισμός και 
η απομάκρυνση των 
μπαταριών που βρίσκονται 
στο τέλος της ζωής τους 
να γίνεται με ευκολία. 
Αλλαγή της μπαταρίας 
σε δευτερόλεπτα χωρίς 
κλείσιμο της συσκευής.

Λογισμικό SimulScan 
για συλλογή πολλαπλών 
barcode με μία μόνο 
σάρωση
Χάρη στο λογισμικό 
SimulScan καθίσταται 
εύκολη η συλλογή 
πολλαπλών barcode που 
περιέχονται σε ετικέτες 
κιβωτίων και παλετών, 
καθώς επίσης και η συλλογή 
δεδομένων από έγγραφα 
που περιέχουν πεδία 
κειμένου, check boxes, 
υπογραφές και άλλα.

Προηγμένες επιλογές 
σάρωσης
Το σύστημα απεικόνισης 
SE4750 σε συνδυασμό με 
την τεχνολογία απεικόνισης 
PRZM της Zebra προσφέρουν 
απαράμιλλη απόδοση στην 
συλλογή και επεξεργασία 
κάθε είδους δεδομένων. 
Γραμμωτοί κώδικες 1D & 
2D μπορούν να διαβαστούν 
με ευκολία ακόμα και 
αν είναι δυσανάγνωστοι, 
κακοτυπωμένοι ή 
κατεστραμμένοι.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΧΕΙΡΟΣ
TC8000 TOUCH COMPUTER

TC8000
ΤΟ TC8000 ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαθέτει την κατάλληλη γωνία σάρωσης ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να δούν την οθόνη 
του χωρίς να χρειάζεται να γείρουν κάθε φορά την συσκευή προς το μέρος τους. Είναι 33% 
ελαφρύτερος από τις παραδοσιακές συσκευές ενώ επιτρέπει σάρωση hands-free για επιπλέον 
ώθηση της παραγωγικότητας. Διαθέτει λειτουργικό σύστημα Android KitKat αναβαθμισμένο για 
την επιχείρηση, προσφέροντας αυξημένες δυνατότητες συλλογής επιχειρηματικών δεδομένων.

Ανώτερη εργονομία για κορυφαία παραγωγικότητα
Η νέα γωνία σάρωσης επιτρέπει την εύκολη θέαση της οθόνης, χωρίς να είναι απαραίτητη 
η επαναλαμβανόμενη κίνηση του καρπού που απαιτούν οι φορητοί υπολογιστές χειρός με 
παραδοσιακό σχεδιασμό. Έτσι έχουμε αύξηση της παραγωγικότητας κατά 14% και μείωση της 
μυϊκής προσπάθειας κατά 15%.

Android KitKat - αναβαθμισμένο για την επιχείρηση
Κάθε TC8000 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.
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