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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TC55

System operacyjny
Android 4.1.2; Android 4.4.31 with Mobility Extensions (Mx), a layer of features that turns  
ndroid into a true enterprise-class OS

Pamięć wbudowana 1 GB RAM / 8 GB Flash MLC

Pracy: OD -10°C Do 50°C, przechowywania: od -40°C do 70°C

IP67

Blanview® wyświetlacz LCD , 4.3 . WVGA , niskie zużycie energii, jasny obraz z 700 nitów , 3 % Trans-
flective , Corning Gorilla Glass 2

Wytrzymuje upadki do 1,5 m na beton 
w temperaturze pokojowej.

5% do 85% bez kondensacji

PowerPrecision: Improved battery technology for longer cycle times and real-time visibility into batte-
ry metrics for better battery management PowerPrecision Li-Ion batteries. Two options: Extended 1.5x
4410 mAh or Standard Capacity 2940 mAh battery

137 mm x 69 mm x 15.9 mm

220 g

Autofokus 8 MP z usercontrollable lampa ; wsporniki Zintegrowany 1D / 2D przechwytywania ko-
dów kreskowych Skanowanie SimulScan jednocześnie przechwytuje i procesy formatowania infor-
macji multimedialnej w jednym punkcie z każdym 2D kamera lub aparat . Zintegrowany 1D silników 
skanowania liniowego imager ; imager2 zintegrowane 2D NFC peer-to -peer , czytnik kart , emulacja 
karty

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm

Zastosowanie
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

TC55 to elegancki, cienki i łatwy w obsłudze dotykowy komputer mobilny. Spełnia  
on wszystkie wymagania personelu. Jest połączeniem atrakcyjnego designu i ergo-
nomii modnych smartfonów z funkcjonalnością i wytrzymałością profesjonalnych 
urządzeń. TC55 idealny dla biznesu i przeznaczony dla pracowników.

Transport i logistyka, serwis i sprzedaż terenowa, systemy rozliczania trasy, instytucje rządowe i bez-
pieczenstwo publiczne

Procesor

Klawiatura

1.5 GHz dual core processor

On-screen keypad

Komunikacja USB 2.0 High Speed (host and client), WLAN, WWAN and Bluetooth


