
Στιβαρή κατασκευή
Έπεσε το TC20 στο πάτωμα; 
Έπεσε επάνω του νερό; 
Το χρησιμοποιήσατε σε 
μια σκονισμένη αποθήκη, 
έξω στη βροχή, σε πολύ 
υψηλές θερμοκρασίες ή 
σε θερμοκρασίες υπό του 
μηδενός; Το TC20 διαθέτει 
στιβαρή κατασκευή για 
να αντέχει σε απαιτητικά 
περιβάλλοντα.

Ενέργεια για μια ολόκληρη 
μέρα
Σας τελειώνει η μπαταρία; 
Κανένα πρόβλημα. Δεν 
χρειάζεται να βρείτε 
φορτιστή. Το μοναδικό 
PowerPack επαναφορτίζει 
την εσωτερική μπαταρία 
του TC20 ενώ συνεχίζετε να 
εργάζεστε.

Κάντε περισσότερα σε 
λιγότερο χρόνο.
Κάντε απογραφή ανώδυνα, 
σε ταχύτητα ρεκόρ.

Διατηρήστε τα προϊόντα που 
θέλουν οι πελάτες σας στα 
ράφια του καταστήματός 
σας αντί για την αποθήκη.

Απαντήστε σε οποιαδήποτε 
ερώτηση πελάτη επιτόπου.

Μείνετε σε επαφή με κάθε 
εργαζόμενο με το πάτημα 
ενός κουμπιού.

Προσφέρετε σε 
περισσότερους πελάτες 
εξαιρετικές υπηρεσίες 
ώστε να εξασφαλίσετε την 
επιστροφή τους.
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Ευκολία χρήσης
Το TC20 είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο που προσφέρει την ευκολία χρήσης ενός απλού 
smartphone. Διαθέτει λειτουργικό Android, μεγάλη οθόνη με έντονη φωτεινότητα για εύκολη 
ανάγνωση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, και τρία προγραμματιζόμενα πλήκτρα για 
άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες και εφαρμογές.

Ένας πραγματικός σαρωτής
Οι κάμερες των smartphone δεν είναι κατασκευασμένες για σάρωση γραμμωτών κωδικών. 
Για αυτόν τον λόγο το TC20 διαθέτει την ίδια τεχνολογία σάρωσης στην οποία βασίζονται 
καθημερινά οι περισσότεροι λιανοπωλητές στον κόσμο. Σαρώστε με ευκολία κάθε γραμμωτό 
κώδικα τυπωμένο ή σε ηλεκτρονική μορφή.
Διατίθεται επίσης χειρολαβή σκανδάλης για εργασίες που απαιτούν σάρωση πολλαπλών 
γραμμωτών κωδικών.

Η εισαγωγή γραμμωτών κωδικών στις εφαρμογές σας δεν ήταν ποτέ ευκολότερη
Προσαρτήστε τους γραμμωτούς κώδικες που σαρώσατε με το TC20 απευθείας στις 
εφαρμογές σας μέσω του Zebra DataWedge. Δεν απαιτείται οποιοσδήποτε προγραμματισμός 
ή τροποποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών σας. Το αποτέλεσμα είναι μεγάλη εξοικονόμηση 
χρόνου με μηδέν κόστος.


