
Αυτόματη συλλογή 
ολόκληρων εγγράφων
Η τεχνολογία SimulScan 
Document Capture επιτρέπει 
την ταυτόχρονη συλλογή 
barcode, πεδίων κειμένου, 
αριθμών τηλεφώνου, 
φωτογραφιών, υπογραφών 
ή ακόμα και πλαισίων 
πολλαπλών επιλογών check 
boxes με το πάτημα ενός 
κουμπιού.

Στιβαρός σχεδιασμός
Ενώ τα TC51 & TC56 έχουν 
την εμφάνιση ενός κοινού 
smartphone, αν από λάθος 
πέσουν σε νερό ή πάνω 
σε σκυρόδεμα από αρκετό 
ύψος, θα εξακολουθήσουν 
να παρέχουν αξιόπιστη 
λειτουργία. O σχεδιασμός 
unibody παρέχει προστασία 
από πτώσεις στα ευαίσθητα 
ηλεκτρονικά στοιχεία της 
συσκευής. Η οθόνη αφής 
Corning Gorilla Glass είναι 
εξαιρετικά ανθεκτική στη 
χάραξη και τα χτυπήματα, 
ενώ παρουσιάζει καλύτερη 
συμπεριφορά στις 
αντανακλάσεις από το φως.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΦΗΣ
ZEBRA TC51 & TC56

ZEBRA TC51 & TC56
Η ΕΠOΜΕΝΗ ΓΕΝΙA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Το εν κινήσει εργατικό δυναμικό έχει ανάγκη από φορητούς υπολογιστές χειρός ικανούς 
να εργάζονται αποδοτικά ολόκληρη την ημέρα χωρίς επαναφόρτιση. Οι επαγγελματικές 
αυτές συσκευές θα πρέπει να προσφέρουν την ίδια ευκολία χρήσης που προσφέρει και ένα 
προσωπικό smartphone. Θα πρέπει να έχουν κύκλο ζωής αρκετών ετών και να διαθέτουν 
όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους εργαζομένους να επιτύχουν μέγιστη 
παραγωγικότητα και απαράμιλλη προστασία δεδομένων. Τώρα μπορείτε να τα έχετε όλα με 
τους νέους υπολογιστές αφής Zebra TC51 και TC56.
Κατασκευασμένα για τον κόσμο των επιχειρήσεων τα TC51 και TC56 διαθέτουν βιομηχανική 
σχεδίαση με εμφάνιση που παραπέμπει σε δημοφιλή smartphone της αγοράς. Προσφέρουν 
εξαιρετική αντοχή, χαρακτηριστικά επαγγελματικής κατηγορίας, καθώς και την δύναμη, την 
ασφάλεια και διαχειρισιμότητα που απαιτεί η επιχείρησή σας.

Προηγμένη οθόνη αφής μεγάλου μεγέθους
H προηγμένη οθόνη αφής 5 ιντσών προσφέρει δυνατότητες multitouch και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς γάντια, ή με γραφίδα. Μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει 
είναι η καλύτερη ευκρίνεια και η ανταπόκριση στην αφή. Παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή 
αναγνωσιμότητα που μπορεί να προσφέρει μια οθόνη σήμερα σε εξωτερικούς χώρους. Είναι 
ευανάγνωστη σε έντονο ηλιακό φως και λειτουργεί ακόμα και όταν είναι βρεγμένη.

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ CORNING GORILLA GLASS


