Küçük bir işletmeyi yönetmek zor iş. Onu daha iyi
yönetmenizi sağlayacak aracı bulmak ise kolay.
TC20 Mobil Bilgisayar
DOĞRU GÖRÜNÜM. DOĞRU İŞ ÖZELLİKLERİ. DOĞRU FİYAT.
Küçük bir işletmeniz var. Bu ise şu anlama geliyor; yapılacak iş çok...zaman az. Artık, küçük işletmeler
için yeni bir araç daha çok iş yapmanızı sağlıyor — hem de az zamanda.
• Zahmetsizce ve rekor hızla envanter çıkarın.
• Müşterilerinizin aradıkları şeylerin mağazanızın raflarında olmasını sağlayın — depoda değil.
• Müşterilerin her türlü sorusunu anında yanıtlayın.
• Herhangi bir iş için herhangi bir personele bir düğmeye basarak ulaşın.
• Daha çok müşteriye olağanüstü bir hizmet sunarak daha çok sadakat—ve daha çok ziyaret—kazanın.
...bunların hepsi sizin çalışma şekliniz—ve çalıştığınız yer—için tasarlanan küçük işletme mobil bilgisayarı ile mümkün.

Size daha fazlasını veren küçük işletme aracına sahip olun.
Daha fazla zaman. Daha fazla para. Daha fazla satış.
Daha fazla üretkenlik.
TC20 — doğru yapılmış bir küçük işletme aracı.
Daha fazla bilgi için www.zebra.com/tc20 adresini ziyaret edin.

TC20, zamandan ve paradan tasarruf etmek,
mağazanızda satışları ve karlılığı arttırmak için
ihtiyacınız olan bütün özellikleri
avucunuzun içine sığdırıyor.
İş için üretilmiştir
Yere düşürün. Üzerine su dökün. Depoda, dışarıda yağmur altında, aşırı sıcakta ya da donma
derecelerinin altında kullanın. TC20 hepsinin altından kalkabilir.

Bütün gün enerjiye sahiptir — her zaman
Enerji az mı kaldı? Sorun değil. Şarj cihazı bulmaya 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 TC20 tüm
dünyadaki perakendecilerin çoğunun her gün güvendikleri barkod okuma teknolojisinin aynısını
sunuyor. Her türlü koşuldaki her türlü elektronik ya da basılı barkodu anında ve zahmetsizce,
doğrult ve çek şeklinde—tıpkı fotoğraf çeker gibi—okutursunuz. Çok miktarda barkod okutmak
gereken bir işiniz olduğu takdirde ise takılır-çıkarılır bir tetik koluyla bunu rahatça yapabilirsiniz.

Her şeyi anında belgeleyin
8 MP otomatik odaklamalı renkli kamera ile—hasarlı bir ürünün iade için fotoğrafının
çekilmesinden kredi kartı başvurusu için sürücü belgesinin fotokopisinin alınmasına dek—
her şeyi belgeleyin.

Hizmet ve destek söz konusu olduğunda da güvencemiz altındasınız
Zebra OneCare™ SV ile doğru fiyata doğru destek seviyesine sahip olun. İki 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 sahip olursunuz. Bunların hepsinin maliyeti ise tek bir garanti
kapsamı dışı onarım ücretinin bile çok altındadır.

Kullanımı kolay — öğrenim süreci gerektirmez
TC20—Android’den gerek iç, gerekse dış mekanlarda kolay görülebilen parlak ekrana, ve en
çok kullandığınız özellikler ve uygulamalara anında erişmek için programlanabilen üç düğme
ve büyük ekrana dek—bir iş aracından istediğiniz akıllı telefon basitliğini sunar.

Telsiz olarak da ikili işlev görür
Anında ses bağlantısının gücüne—hiçbir maliyeti olmaksızın—sahip olun. Bir düğmeye
basarak belirli bir personel mensubuna, belirli bir personel grubuna ya da personelinizin
tümüne ulaşabilirsiniz.*

En hızlı kablosuz bağlantılar
Kablosuz cihazların hepsi eşit yaratılmamıştır. TC20 ile sadece en hızlı Wi-Fi ve Bluetooth
bağlantılarına sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda kablolu bağlantılar kadar güvenilir güç
ve hızda kablosuz bağlantılara sahip olursunuz.

İstediğiniz şekilde şarj edin
TC20 şarj cradle’ı bundan daha çok amaçlı olamazdı. Tam dokunmatik ya da klavyeli modelleri
PowerPack ile veya onsuz şarj edin. Tam dokunmatik modeli tetik kolu ile veya onsuz şarj edin.
Ya da PowerPack’i tek başına şarj edin — hepsi bir cradle ile. Ve 5 yuvalı evrensel ShareCradle
depoda verimli ve ekonomik bir alan kullanımı sağlar.

Uygulamalara barkodları ve daha fazlasını girmek bundan daha
kolay olamazdı
Barkod okuyucu ile okunan barkodları Zebra DataWedge ile doğrudan mevcut
uygulamalarınıza gönderin — hiçbir programlama ya da mevcut uygulamalarınızda değişiklik
gerekmez. Sonuç? Büyük bir zaman tasarrufu — hem de hiçbir maliyeti olmaksızın.

KÜÇÜK İŞLETMENİZ İÇİN BÜYÜK İŞLETME
TEKNOLOJİSİNE SAHİP OLUN. 45 yıldır Zebra, dünyanın
en büyük perakendecilerine güç veren inovatif mobil cihazlar üreterek
mağazaya verimlilik, satış ve karlılık kazandırıyor. Şimdi TC20 ile aynı
inovasyonun sizin mağazanızda da işe yaramasını sağlayabilirsiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TC20 MOBİL BİLGİSAYAR

TC20 Teknik Özellikleri
FİZİKSEL ÖZELLİKLER

KULLANICI ORTAMI (DEVAM)

TC20 TAM DOKUNMATİK:
134 mm B x 73.1 mm E x 16 mm D

Titreşim

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

TC20 KLAVYELİ:
164 mm B x 73.1 mm E x 16 mm D

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)

Ağırlık

TC20 TAM DOKUNMATİK: 195 g
TC20 KLAVYELİ: 215 g

Elektrostatik
Deşarj (ESD)

+/-15kv hava, +/-8kv temas; +/-8kv şarj gövdesi

Ekran

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

İNTERAKTİF SENSÖR TEKNOLOJİSİ (İST)

Boyutlar

Görüntüleyici
Penceresi

Corning Gorilla Glass

Dokunmatik Panel

Kapasitif Dokunmatik Panel; çoklu dokunmatik

Güç

Çıkarılamaz
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

Ağ Bağlantıları

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

Bildirimler

Ses; çok renkli LED’ler; titreşim

Tuş Takımı

TC20 Tam Dokunmatik: Ekran Üstü Tuş
Takımı

Ses

PTT Pro, PTT Express

SE2100 1/2 boyutlu görüntüleyici
Okuma

SE4710 1/2 boyutlu görüntüleyici + arka
kamera

Arka Kamera

Flaşlı, otomatik odaklamalı, 8MP renkli kamera

RFID

RFD2000 UHF RFID takılır kızak

Ses Sistemi

WLAN Radyo

802.11 a/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
2.4 GHz (kanallar 1-13; 1-11(US))

Ses desteği (Dahili hoparlör/mikrofon)
2 mikrofon
Ses girişi

Düğmeler

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

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
CPU

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

İşletim Sistemi

Android Nougat 7.X

Bellek

2GB RAM/16 GB Flaş bellek

Güvenlik

Onaylı Başlatma

KULLANICI ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı

-10° C ile 50° C arası

Depolama Sıcaklığı

-40°C ile 70°C arası

Düşme Özellikleri

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

Yuvarlanma Özelliği

300 kez 0.5 m yuvarlanma

Muhafaza

IP54

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

Güvenlik ve
Şifreleme

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

Onaylar

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

Hızlı Dolaşım

802.11r

KABLOSUZ PAN
Bluetooth

• Stoklama
• Gönderim/Kamyon
yükleme
• BOPIS (online satın
alma, mağazadan
teslim alma)
Konaklama ve
Ağırlama
• Sipariş alma
Hafif depo
• Stoklama
• Alım

KABLOSUZ LAN

Hoparlör - 1 Watt (94dBA)

• Mağaza önü

• Alım

VERİ ALMA

Çalışma Kanalları

Perakende
• Mağaza arkası

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

TC20 Klavyesi: Nümerik

TC20’yi aşağıdaki
alanlarda
kullanabilirsiniz:

Bluetooth 4.2 BLE

MOBİL DNA ÇÖZÜMLERİ
Mobil Eklentiler (Mx)

SmartDEX

Android™ için Lifeguard™

DataWedge

StageNow

EMM Araç Kiti

Mobil DNA yalnızca Android’de desteklenmektedir. Özellikler modele
göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Hangi çözümlerin
desteklendiği konusunda bilgi edinmek için: https://developer.zebra.
com/mobilitydna

GARANTİ
Zebra’nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak TC20,
sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme
kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için
lütfen: www.zebra.com/warranty web sayfasını ziyaret edin.

TAVSİYE EDİLEN HİZMETLER
Zebra OneCareTM SV

* TC20 ve herhangi bir Zebra PTT Express özellikli ve uyumlu Android ya da Windows mobil cihaz taşıyan personel arasında çağrılar
gerçekleştirilebilmesi için önceden yüklenmiş, ücretsiz Workforce Connect PTT Express yazılımının kurulması yeterlidir.

• Gönderim/Kamyon
yükleme

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TC20 MOBİL BİLGİSAYAR

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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