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TC55 dokunmaTİk Bİlgİsayar
İşİnİz parmaklarınızın uCunda

Ofis dışındaki çalışanlarınız, işlerini tamamlamak için 
işe özel uygulamalara ihtiyaç duyarlar. Kendi özel akıllı 
telefonları gibi ufak, şık ve kullanımı kolay bir iş cihazı 
kullanmak isterler. Fakat bugünün akıllı telefonlarında, 
işiniz için gerekli özelliklerin bir çoğu bulunmamaktadır. 
İşte karşınızda TC55, ufak boyutlu, her şey içinde 
dokunmatik bilgisayar. Akıllı telefon ergonomisi ve şık 
görünüm. İşe dayanıklı olarak üretildi. Çalışanlarınızın daha 
verimli çalışması ve müşterilerinize daha iyi hizmet vermek 
için eksiksiz iş fonksiyonelliğine sahip. TC55. Şirketler için 
üretildi, çalışanlar için tasarlandı.

TC55 — İş İçİn üreTİlmiş kİşİsel dokunmaTİk bİlgİsayar
daha fazla bilgi için www.motorolasolutions.com/tc55 adresinden veya  

www.motorolasolutions.com/contactus adresinden iletişime geçin

motorola extensions (mx) — kurumsallık için geliştirilmiş android Jellybean
Kurumsal veri yakalama becerilerine eklenen güvenlik, cihaz yönetimi ve destek 
gibi yeni özellikleriyle, tüketici işletim sistemi olan Android işletim sistemini (Os), 
gerçek bir kurumsal sınıf bir işletim sistemine dönüştürüyor.

maksimum giriş esnekliği sunan endüstri lideri çift mod dokunmatik panel.
Veri girişi yönteminizi seçin; eldivenli ya da eldivensiz dokunun ya da imza 
yakalama için bir kalem kullanın. Islandığında bile çalışan 4,3 inç WVgA 
ekranıyla dokunuş deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.

kurumsal sınıftaki veri yakalama özellikleri verimi artırır. 
sınıfının en iyisi geniş kapsamlı veri işleme becerisi, devir sürelerinin kısalmasına 
ve otomatikleştirilmesine yardım eder. Entegre 1D barkod tarayıcısı, isteğe bağlı 
1D/2D zil stili Bluetooth tarayıcı, 8 MP kamera ve yakın Alan iletişimi (NFC) 
sayesinde çalışanlar, sadece bir dokunuşla her türlü ortamdaki 1D/2D barkod, 
doküman, fotoğraf, imza, video ve NFC-bilgilerini yakalayabilirler.

sınıfındaki en iyi ses desteği
Ön tarafta bulunan iki hoparlör sıradan akıllı telefonlara göre dört kat daha 
yüksek ses sağlarken iki adet mikrofonu ve gürültüyü azaltan teknolojisiyle bir 
görüşmenin her iki tarafına en net sesi iletir.

İşe dayanıklı, her gün ve tüm gün boyunca işlerinizde size yardımcı olmak için tasarlandı
TC55'de ona uzun süre dayanıklılık veren bir çok özellik vardır. Düşme ve 
yuvarlanma teknik özellikleri, IP67 sızdırmazlığı ve Corning gorilla glass 2 ekranı 
düşmelere ve sıvı dökülmesine karşı koruma ve ortalama üç yıllık bir kullanım 
ömrü sağlar.

en hızlı kablosuz bağlantı — hücresel, Wi-Fi ve Bluetooth
Çalışanlarınızın kablosuz bağlantı ihtiyacı ne olursa olsun, 4g hücresel bağlantıdan 
802.11a/b/g/n'ye kadar Bluetooth 4.0 bağlantı özellikleriyle en hızlı bağlantıyı sağlar.

Tüm ışık şartlarında kolay kullanım
Çalışanlarınız ofis içinde olduğu kadar dışında da vakit harcarlar. 700 NITs ve TFT 
ekranı sayesinde güneşin parlak ışıkları altında bile rahat okunabilir.

sınıfının en dayanıklı piline sahiptir
rakiplerine oranla iki kat kapasite sağlayan çıkarılabilir bataryası ve standart lCD 
ekranlara oranla yarı yarıya daha düşük enerji harcayan ekranı sayesinde tüm 
mesai boyunca çalışanlarınızın yanındadır.

sınıfının en esnek aksesuar ürün yelpazesine sahiptir
Tüm aksesuarların tasarımında kurumsal kullanıcıların ihtiyaçları göz önünde 
bulundurulmuştur. Kapak dayanıklılığı artırır — tüm şarj çözümleri kapaklı ya  
da kapaksız çalışabilir. Her bir TC55 ile birlikte verilen sağlam şarj kablosu tipik 
microUsB bağlantılara oranla çok daha dayanıklıdır ve yüksek etkili şarj teması 
sağlar.

Her TC55 ile kurumsal sınıf servis birlikte sunulur
İki yıllık sFs “Başlangıçtan itibaren servis” her cihazla birlikte normal aşınma ve 
yıpranmaları kapsayacak ve üç gün içinde tamir garantisi ile sunuluyor.

rhomobile suite ile geleceğe dönük uygulamalar
TC55, rhoMobile suite geliştirici araçlarıyla üretilmiş uygulamaları destekler. 
Çeşitli platformlarda (iOs, Android, Windows Mobile ve geleceğin işletim 
sistemleri) uygulama yükleyin, entegre edin ve kullanın — her zaman geleceğe 
hazırlıklı olun.
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Özellİk TaBlosu 
verİ yakalama

Kamera Kullanıcı tarafından kontrol edilebilen flaşlı ve 
Otomatik Odaklı 8 MP; entegre 1D/2D barkod 
yakalamayı destekler

Barkod Tarama: Entegre 1D* lineer görüntüleyici; isteğe bağlı 
rs507 Bluetooth yüzük tipi görüntüleyici

NFC Eşler arası, kart okuyucu, kart emülasyonu

*  Tam veri yakalama özellikleri hakkında daha fazla bilgi için TC55 Kullanıcı 
Kılavuzuna ya da İntegratör Kılavuzuna başvurun.

kablosuz Wan verİ ve ses İleTİşİmİ

Telsiz 4g lTE, HsPA+, EDgE/gPrs/gsM

Frekans Bandı EDgE/gPrs/gsM: 850/900/1800/1900 MHz
HsPA+ Kuzey ve güney Amerika: 850/1900/ 

1700-2100 + 900/2100 MHz
HsPA+ Diğer Ülkeler: 900/2100 + 850/1900 MHz
lTE Diğer Ülkeler: FDD2, FDD4, FDD5, FDD17

gPs Entregre, Otonom, Destekli-gPs (A-gPs), glONAss

kablosuz lan verİ ve ses İleTİşİmİ

Telsiz Üç modlu IEEE® 802.11a/b/g

Desteklenen Veri 
Hızları

802.11a 150 Mb/sn'ye kadar; 802.11b/g 72,2 Mb/
sn'ye kadar; 802.11n @ 2,4 gHz 72 Mb/sn'ye kadar; 
802.11n @ 5 gHz 150 Mb/sn'ye kadar

güvenlik WEP (40 veya 104 bit) ; WPA/WPA2 Kişisel;  
WPA/WPA2 Kurumsal — EAP-TTls (PAP, MsCHAP, 
MsCHAPv2), EAP-Tls, PEAPv0-MsHAPv2,  
PEAPv1-EAP-gTC, TKIP, AEs

kablosuz Pan verİ ve ses İleTİşİmİ

Bluetooth Bluetooth 4.0

çevre bİrİmlerİ ve aksesuarlar

Dayanıklı şarj kablosu (TC55 ile birlikte verilir); araç şarj ünitesi; 5 yuvalı 
yalnızca şarj ünitesi; koruyucu kapak; tutucu, bağlı kalem ve fazlası.  
Tüm aksesuar listesi için www.motorolasolutions.com/tc55 adresini 
ziyaret edin.

düzenleyİCİ Hükümler

Düzenleyici bilgileri için www.motorolasolutions.com/tc55 
adresini ziyaret edin

garanTİ

Motorola’nın donanım garantisi bildirimindeki koşullara tabi olan 
TC55, nakliye tarihinden itibaren işçilik ve malzeme kusurlarına karşı  
1 yıl süreyle garanti altındadır. garanti bildiriminin tamamı için:  
http://www.motorolasolutions.com/warranty adresini ziyaret edin

servİsler

Tüm modellerde start servisi mevcuttur.** İki ilave servis programı 
yükseltmesi ayrıca mevcuttur:
Başlangıçtan itibaren Geniş Kapsamlı servis: Normal aşınmayı 
ve yıpranmayı ve ayrıca iç ve dış bileşenlerde meydana gelen 
hasarları da kapsayan benzersiz servis.
Başlangıçtan itibaren Geniş Kapsamlı/Gelişmiş Takas servisi: Tamir 
edilmesi gereken cihazın yerine, yapılandırılması yapılmış ve tüm 
uygulamalarınızı ve ayarlarınızı içeren yepyeni bir cihaz verilir.

Fİzİksel Özellİkler

Boyutlar (standart 
pil ile)

5,4 inç U x 2,7 inç g x 0,63 inç D
137 mm l x 69 mm W x 15,9 mm D

Ağırlık standart batarya ile: 7,8 oz./220 g

Ekran Blanview® lCD ekran, 4,3 inç WVgA, çok düşük 
enerji tüketimi, 700 NITs ile ekstra parlak görüntü, 
%3 yansıtıcı, Corning gorilla glass 2

Kamera/
görüntüleyici Camı

Corning gorilla glass 2

Dokunmatik panel Kalem ya da parmak uçlarıyla (çıplak el ya da 
eldivenle) giriş yapabileceğiniz çift mod kapasitif 
temas

Arka Aydınlatma lED arka aydınlatma

Batarya Değiştirilebilir ve çıkarılabilir lityum-iyon: 
standart: 2940 mAh; Büyük 1,5x: 4410 mAh

genişletme yuvası Kullanıcı tarafından erişilebilen sDHC destekli 32 
gB microsD yuvası 

Ağ Bağlantıları UsB 2.0 yüksek Hız (ana bilgisayar ve istemci), 
WlAN, WWAN ve Bluetooth

Bildirim Titreşim ve sesli melodi

Tuş Takımı Ekran tuş takımı

ses Ön yüzde bulunan 2 adet hoparlör; çift gürültü 
önleyici mikrofon; yüksek kaliteli telefon 
hoparlörü; 3,5 mm kuklalık jakı, Bluetooth 
kablosuz kulaklık desteği

PerFormans Özellİklerİ

CPU 1,5 gHz çift çekirdekli işlemci

İşletim sistemi Android 4.1.2

Bellek 1 gB rAM / 8 gB Flash

kullaniCi orTami

Çalışma sıcaklığı. -10°C ila 50°C/14°F ila 122°F

Depolama sıcaklığı -40°C ila 70°C/40°F ila 158°F 

Nem %5 ila %85 (yoğuşmasız)

Düşme Özelliği: 4 ft./1,2 m'den kontrplak üstüne MIl-sTD 810g; 
Koruyucu kapak ile: Çalışma sıcaklıkları arasında 4 
ft./1,2 m'den betona

yuvarlanma Özelliği 150 1,5 ft./0,5 m yuvarlanma (300 düşme); IEC 
yuvarlanma standartlarına göre, koruyucu kapak 
ile: 300 1,5 ft./0,5 m yuvarlanma (600 düşme)

sızdırmazlık IEC sızdırmazlık standartlarına göre IP67

Titreşim MIl-sTD 810g, 2gs maksimum, 5 Hz ila 2 kHz, 
eksen başına 1 saat; .04gˆ2/Hz, 20 Hz ila 2 kHz, 
eksen başına 1 saat

Termal Şok -40°C ila 70°C/40°F ila 158°F hızlı değişim

moTorola eTkİleşimlİ sensÖr Teknolojİsİ (isT)

Ortam Işığı sensörü güç verimini en üst seviyeye getirmek için ekran 
arka aydınlatmasını otomatik olarak ayarlar

yakınlık sensörü Kullanıcının bir telefon görüşmesi sırasında 
telefonu kafasına götürdüğünü otomatik olarak 
algılayarak ekranı ve dokunmatik paneli devre 
dışı bırakır

TC55 İle verİmİnİzİ ve müşTerİ 
desTeğİnİzİ arTırın:

saha satışları
•	 satış ve satış öncesi 

takımlar
 – CrM
 – satış/sipariş takibi
 – sipariş Alma
 – randevu programlama
 – Konuma dayalı 

hizmetler

saha Hizmeti
•	 Teknisyenler

 – servis otomasyonu
 – Envanter yönetimi
 – Parça envanter yönetimi
 – Faturalam/imza 

yakalama
 – görev yönetimi
 – sipariş takibi
 – Konuma dayalı 

hizmetler
 – randevu programlama

küçük/orta ölçekli  
işletmeler
•	 Çalışan iletişimi

•	 İş akışı yönetimi

•	 Zaman takibi

•	 Envanter yönetimi

•	 sipariş yönetimi

•	 Hizmet kanıtı

•	 Ödeme işleme

* Ortam ışığı toleransı: yüksek AC dalgalanma içerikli lED 
aydınlatma tarama performansını etkiler.

** servis bulunabilirliği ülkeye göre değişebilir.




