
ELŐDEIKNÉL IS 
STRAPABÍRÓBBAK ÉS 
HATÉKONYABBAK AZ ÚJ 
TC52/TC57 ADATGYŰJTŐK

NEMRÉGIBEN KERÜLTEK PIACRA A 
ZEBRA ÚJ, TC52/TC57 MOBIL 
ADATGYŰJTŐ ESZKÖZEI, MELYEK A 
RENDKÍVÜL SIKERES TC51/TC56 
TERMÉKCSALÁDRA ÉPÜLVE JELENTIK 
A STABIL IPARI PDA-K LEGÚJABB 
GENERÁCIÓJÁT. A TC52/TC57 KÉZI 
SZÁMÍTÓGÉPEK MINDEN OLYAN 
FUNKCIÓT TARTALMAZNAK, MELYEK 
ELŐDEIKET SIKERESSÉ ÉS AZ ÜZLETI, 
VALAMINT RAKTÁRI 
FELHASZNÁLÁSBAN ELTERJEDTÉ 
TETTÉK, AZONBAN A KORÁBBI 
MODELLEKHEZ KÉPEST 
FELÉPÍTÉSÜKET TEKINTVE 
MEGBÍZHATÓBBAK ÉS 
IDŐTÁLLÓBBAK.
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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/uj-generacio-strapabiro-zebra-tc52-es-57-adatgyujto-
bp58)
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ELŐDEIKNÉL IS STRAPABÍRÓBBAK ÉS 
HATÉKONYABBAK AZ ÚJ TC52/TC57 
ADATGYŰJTŐK

Nemrégiben kerültek piacra a Zebra új, TC52/TC57 mobil adatgyűjtő eszközei, melyek a rendkívül sikeres TC51/TC56 
termékcsaládra épülve jelentik a stabil ipari PDA-k legújabb generációját. A TC52/TC57 kézi számítógépek minden 
olyan funkciót tartalmaznak, melyek elődeiket sikeressé és az üzleti, valamint raktári felhasználásban elterjedté tették, 
azonban a korábbi modellekhez képest felépítésüket tekintve megbízhatóbbak és időtállóbbak.

Továbbra is kiválóan bírják a gyűrődést
A korábbi modellekhez hasonlóan a TC52/TC57 esetében is megmaradt a napfényben is könnyedén leolvasható, 
nagyméretű érintőképernyő, melyet a Zebra PRZM intelligens képalkotó technológiája tesz teljessé. Az eszköz 1 és 2 
dimenziós vonalkódok leolvasására egyaránt alkalmas, a nagy teljesítményű area imager szkenner pedig gyakorlatilag 
bármilyen felületről hatékonyan képes szkennelni, akár extrém időjárási viszonyok között is. A masszív kialakításnak 
köszönhetően az eszközöket a nagyobb ütés, vagy a szélsőséges hideg sem akadályozza meg abban, hogy továbbra 
is hibátlanul lássák el feladatukat.

Hosszabb élettartam, erősebb Wi-Fi kapcsolat
Az eszközök továbbra is a jól ismert Android operációs rendszert használják. A TC52/TC57 az elődökhöz képest 
azonban energiatakarékosabb, akkumulátora hosszabb élettartamú.

Az új generációs kézi számítógépek kiválóan alkalmasak kereskedelmi, raktári, logisztikai, vagy akár gyártói és 
könnyűipari alkalmazásra egyaránt. A TC52/TC57 mobil adatgyűjtőket erősebb beépített Wi-Fi adapterrel látták el, 
abból a célból, hogy a legnagyobb raktárakban vagy üzletekben is teljes funkciójában használhatók legyenek a 
dolgozók számára.

A TC52/TC57 mobileszközök megkönnyítik és segítenek összehangolni, gördülékennyé tenni a raktárakban, üzletekben 
zajló, mindennapi folyamatokat, ezáltal rendkívüli produktivitás-növekedést tesznek lehetővé. A Zebra innovációinak, 
biztonsági újításainak, valamint a naprakész frissítéseknek köszönhetően az új eszközök lehetővé teszik a 
raktárkészletek folyamatos, gyors és effektív monitorozását. Egyszerűsítik, és gördülékennyé teszik a leltárazás, az 
árazás, valamint az egyéb kereskedelmi feladatok ellátását, ezáltal nem csupán a dolgozók munkáját, de a vásárlók, 
megrendelők mindennapjait is segítenek könnyebbé varázsolni.
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