
Prowadzenie 
małej firmy to 
ciężka praca.  
Oto narzędzie, 
które sprawi, 
że będzie to 
łatwiejsze.

Komputer mobilny TC20
ODPOWIEDNI WYGLĄD. 

ODPOWIEDNIE CECHY  
I FUNKCJE BIZNESOWE.

ODPOWIEDNIA CENA.

Tylko w ofercie firmy Zebra – lidera  
w dziedzinie pracy mobilnej, który 
przyniesie Twojej małej firmie 45-letnie 
doświadczenie w opracowywaniu 
innowacyjnych rozwiązań i moc technologii 
używanych przez duże przedsiębiorstwa. 

Do prowadzenia sklepu potrzebne jest Ci coś więcej niż 
tylko smartfon.
• Potrzebujesz natychmiastowych odpowiedzi na pytania klientów.

• Musisz szybko lokalizować potrzebne Ci artykuły.

• Niezbędna Ci wiedza na temat tego, jaki towar trzeba natychmiast zamówić,  
aby zapobiec brakom magazynowym.

• Musisz też dbać, by to na półkach – a nie na zapleczu – znajdował się towar,  
którego szukają Twoi klienci.

Oto narzędzie, które potrafi to wszystko: TC20. 
Komputer mobilny TC20 jest wyposażony w liczne funkcje potrzebne  
Ci do tego, byś mógł prowadzić swój sklep lepiej, mądrzej i sprawniej:

• Prawdziwy skaner kodów kreskowych, który zapewnia prawdziwą oszczędność czasu.

• Funkcja krótkofalówki, która pozwoli skontaktować się z dowolną osobą potrzebną do 
wykonania zadania.

• Unikatowy moduł PowerPack zapewniający stałe zasilanie z baterii.

• Akcesoria, które sprawią, że wykonywanie zadań będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek 
wcześniej.

• Przystępna cenowo obsługa serwisowa, która pomoże dbać o niezawodną  
i bezawaryjną pracę TC20.

....I wiele więcej.

TC20. NIEWIELKIE NARZĘDZIE BIZNESOWE, NA KTÓRYM MOŻNA POLEGAĆ.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/tc20

http://www.zebra.com/tc20
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Centrala regionu Ameryki Płn.  
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji  
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki 
Łacińskiej
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

Pozycjonowanie oferty komputerów dotykowych 
marki Zebra
OKREŚLANIE, KTÓRY KOMPUTER DOTYKOWY MARKI ZEBRA BĘDZIE WŁAŚCIWĄ OPCJĄ DLA 
DANEGO KLIENTA
Poniższa tabela w jasny sposób ukazuje różnice między różnymi modelami komputerów dotykowych marki Zebra oraz pomaga 
poznać typ klientów, dla których dany produkt będzie odpowiednią opcją.

OFERTA KOMPUTERÓW DOTYKOWYCH MARKI ZEBRA

Dane techniczne

TC2x
Wyświetlacz  
4,3 cala

TC5x
Wyświetlacz  
5 cali

TC7x
Wyświetlacz  
4,7 cala

Koszt ○ $ ◑ $$ ● $$$

Wytrzymałość ○ Trwały – odporność na 
upadki z wys. 1,2 m ◑

Wzmocniony – 
odporność na upadki z 

wys. 1,8 m w ochraniaczu
●

Ultrawytrzymały – 
odporność na upadki  

z wys. 2,4 m 

Bateria ○
Wewnętrzna (brak 

dostępu w celu wymiany 
przez użytkownika)

◑ Możliwa do wymiany 
przez użytkownika ●

Możliwa do wymiany 
przez użytkownika/w 

czasie pracy urządzenia

Aparat fotograficzny/
kamera ○ Tylna 8 MP ◑ Tylna 13 MP ●

 Android:  
Tylna 13 MP/przednia 

1,3 MP

Windows 10 IOT: 
Tylna 8 MP 

System operacyjny ○ Android GMS ◑ Android GMS/AOSP ● Android GMS/AOSP/
Windows 10 IOT

Okres eksploatacji ○
3 lata  

+ 3 lata wsparcia po 
zakończeniu sprzedaży 

urządzenia
◑

4 lata  
+ 4 lata wsparcia po 

zakończeniu sprzedaży 
urządzenia 

●
5 lat  

+ 5 lat wsparcia po 
zakończeniu sprzedaży 

urządzenia 

Obsługa VolP ○ Nie ● Tak ● Tak

Obsługa/wsparcie ○ Niekompleksowa oferta 
wsparcia ● Kompleksowa oferta 

wsparcia ● Kompleksowa oferta 
wsparcia

Komunikacja Push-
to-Talk (PTT) ○ Tak ● Tak ● Tak

Łączność Wi-Fi ○ Standardowa ● Klasy korporacyjnej ● Klasy korporacyjnej

Skanowanie ◑ Zastosowania lekkie do 
średniointensywnych ◑ Zastosowania 

średniointensywne ● Zastosowania 
intensywne 

Mobility DNA ◑ Obsługa ograniczona ● Pełna obsługa ● Pełna obsługa

○ ◑ ●
Standard . . . . . . . . . . . . . . . Opcja premium

LEGENDA

Poziomy wartości 
dla klienta wg 
zastosowań

Kiedy  
polecać  
TC20?

• Klienci docelowi: małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP)

• Urządzenia konkurencyjne:  
niskiej jakości/konsumenckie

• Akceptowalny okres eksploatacji 
na zasadzie 3+3

• Mniejsza powierzchnia ekranu

• Ograniczone wymagania pod 
względem trwałości

• Ograniczona liczba narzędzi 
Mobility DNA

• Ograniczona liczba potrzebnych 
urządzeń peryferyjnych

Kiedy  
polecać  
TC5X/ 
TC7X?

• Klienci docelowi: większe 
przedsiębiorstwa

• Urządzenia konkurencyjne:  
standardowe konkurencyjne 
urządzenia klasy korporacyjnej

• Dłuższy okres eksploatacji  
(4+4 lub 5+5)

• Wymagania w zakresie dłuższej 
pracy przy zasilaniu bateryjnym

• Wymagania w zakresie 
większego ekranu

• Wymagania w zakresie łączności 
Wi-Fi klasy korporacyjnej

• Wymagania w zakresie większej 
różnorodności oprogramowania

• Trudniejsze warunki pracy
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