
ZEBRA TC25 ROBUSZTUS 
ADATGYŰJTŐ: AZ INTELLIGENS 
VÁLASZTÁS A 
KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

HA SOK A TENNIVALÓJA ÉS EGY 
MEGBÍZHATÓ ESZKÖZRE VAN 
SZÜKSÉGE AKKOR FONTOS, HOGY 
RENDELKEZZEN A MEGFELELŐ 
FELSZERELÉSSEL, HOGY SEGÍTSE A 
NAPI FELADATOKAT. A TC25 MINDEN 
OLYAN FUNKCIÓVAL RENDELKEZIK, 
AMI SEGÍTSÉGÉVEL KÖNNYEDÉN, 
AKÁR EGYSZERRE TÖBB ÜGYFELE 
IGÉNYEIT IS KI TUDJA ELÉGÍTENI NAPI 
SZINTEN. A ROBUSZTUS 
KIALAKÍTÁSSAL A TC25 TÖBB MINT 1,2 
MÉTERRŐL BETONRA TÖRTÉNŐ 
LEEJTÉSNEK ÉS A VÍZCSEPPEKNEK IS 
KÉPES ELLENÁLLNI.
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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/zebra-tc25-adatgyujto-bp32)
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ZEBRA TC25 ROBUSZTUS ADATGYŰJTŐ: AZ 
INTELLIGENS VÁLASZTÁS A KISVÁLLALKOZÁSOK 
SZÁMÁRA

Ha sok a tennivalója és egy megbízható eszközre van szüksége akkor fontos, hogy rendelkezzen a megfelelő 
felszereléssel, hogy segítse a napi feladatokat. A TC25 minden olyan funkcióval rendelkezik, ami segítségével 
könnyedén, akár egyszerre több ügyfele igényeit is ki tudja elégíteni napi szinten. A robusztus kialakítással a TC25 több 
mint 1,2 méterről betonra történő leejtésnek és a vízcseppeknek is képes ellenállni. Megfelelően működik a hidegben, 
magas hőmérsékletben, esőben és hóban akár kűltéren akár belétren. Az akkumulátor élettartama fontos, amikor egy 
eszközre egész napig szüksége van, ezért a TC25-hoz az egyedülálló PowerPack meghosszabbított akkumulátort 
kapja, hogy garantáljuk egész nap a rendelkezésre állást. 

A Zebra az adatgyűjtő területen a versenytársakkal szemben messz elhúzott, tudva, hogy az okostelefonok nem 
vonalkód-letapogatásra épülnek. A TC25 ugyanazt a szkennelési technológiát nyújtja, amely a világ számos 
szervizcsapatát vezeti. Gyors, könnyű, azonnali és egyszerű felvétel bármilyen elektronikus vagy nyomtatott vonalkód 
nélkül gyakorlatilag bármilyen állapotban. Lehetővé teszi, hogy a feladatokat gyorsabban, pontosabban és 
hatékonyabban végezze el. A legtöbben használnak okostelefont nap mint nap, és a TC25 pontosan ugyanazokkal az 
ismerős gesztusokkal működik, amelyeket már használ a személyes okostelefonján, ezért ez lehetővé teszi az új 
eszköz gyors betanulását.

Zebra TC25 tulajdonságok és előnyök:
Ergonómikus okostelefon-szerű formázó tényező, amely elég kicsi ahhoz, hogy a zsebébe illeszkedjen, mégis 
elég erős ahhoz, hogy több feladatot végezzen, kezelhesse a készleteket, ellenőrizze az árát és előkészítse a 
tárolóalkalmazásokat.
A legfejlettebb vonalkód dekódoló a kisvállalati igények kielégítésére a Zebra SE4710-el.
Nagy kapacitású, 3000 mAh-s belső akkumulátor, amely a teljes váltás és a PowerPack opcionális rögzítésének 
támogatására szolgál folyamatos használat céljából.
Előre telepített munkaerő Connect Push-To-Talk Express kommunikációs megoldás.
Kétoldalas beolvasó gombok a készülék bal és jobb oldalán.
Android 7.0 (Nugat) operációs rendszert indít, amely támogatja az OS frissítéseket most és a jövőben is
Széleskörű kiegészítő ökoszisztéma, beleértve az 1 bővítőhelyet a töltéshez és az adatkommunikációhoz, 5 
bővítőhelyes dokkolót/bölcsőt a nagy töltési telepítésekhez

Felmerülő kérdések, árajánlat vagy bármilyen egyéb mobil adatgyűjtési igénye esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

https://www.digicode.hu/

