
ROBUSTNÝ DÁTOVÝ TERMINÁL 
ZEBRA TC25: INTELIGENTNÝ 
VÝBER PRE MALOOBCHODOV

AK MÁTE VELA PRÁCE A 
POTREBUJETE K TOMU JEDEN 
SPOLAHLIVÝ PRÍSTROJ, ABY STE MALI 
K DISPOZÍCIÍ VHODNÉ VYBAVENIE, 
ABY STE ULAHČILI DENNÉ PRACOVNÉ 
PROCESY. TC25 MÁ VŠETKY TAKÉ 
FUNKCIE POMOCOU ČOHO LAHKO 
VIETE USPOKOJIŤ POTREBY JEDNÉHO 
ALEBO AJ VIACERÉHO ZÁKAZNÍKA 
NARAZ. VĎAKA ROBUSTNÉHO 
VYTVORENIU TC25 ODOLÁ VOČI PÁDU 
Z VÝŠKY 1,2 METROV NA BETÓN A 
PROTI STRIEKAJÚCEJ VODE.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/


Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/blog/datovy-terminal-zebra-tc25-bp468)
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ROBUSTNÝ DÁTOVÝ TERMINÁL ZEBRA TC25: 
INTELIGENTNÝ VÝBER PRE MALOOBCHODOV

Ak máte vela práce a potrebujete k tomu jeden spolahlivý prístroj, aby ste mali k dispozícií vhodné vybavenie, aby ste 
ulahčili denné pracovné procesy. TC25 má všetky také funkcie pomocou čoho lahko viete uspokojiť potreby jedného 
alebo aj viacerého zákazníka naraz. Vďaka robustného vytvoreniu TC25 odolá voči pádu z výšky 1,2 metrov na betón a 
proti striekajúcej vode. Spolahlivo funguje v zime, horúčave, daždi a snehu v exteriéri aj interiéri. Životnosť akumulátora 
je dôležitá, ak daný prístroj potrebujeme používať počas celého dňa, preto k terminály TC25 dostanete jedinečný 
predĺžený akumulátor PowerPack, aby sme zaručili funguvanie počas celého dňa.

V oblasti dátových terminálov Zebra oproti konkurentov je príliš ďaleko, veď vieme, že bežné smartfóny nie sú 
vytvorené pre profesionálne dekódovanie čiarových kódov. TC25 ponúka tú istú skenovaciu technológiu, čo vedie 
mnohých servisných tímov na svete. Je rýchly, lahký a poskytuje bezprostredné a jednoduché snímanie elektronických 
alebo potlačených čiarových kódov, vlastne v akomkolvek stave. Umožňuje, aby úlohy ste vykonali rýchlejšie, 
presnejšie a efektívnejšie. Väčšina ludí dennodenne používa smartfóny a terminál TC25 funguje s takými istými 
gestami, ktoré používate aj na vlastnom mobilnom telefóne, vďaka čomu velmi rýchlo sa naučíte jeho ovládanie.

Zebra TC25 vlastnosti a výhody:
Ergonimický prístroj faktorom formátovania podobný k smartfónu, čo je dosť malý na to, aby sa zmestil do 
vrecka, napriek tomu je dosť silný, aby vybavil viaceré úlohy, riadil zásoby, skontroloval ceny a pripravil 
ukladacie aplikácie.
Najpokrokovejší dekódovací skener na uspokojenie maloobchodných požiadaviek je Zebra SE4710.
Vysokokapacitný externý akumulátor 3000 mAh, čo zabezpečuje celodenné nepretržité fungovanie a opcionálne 
upevnenie batérie PowerPack.
Vopred nainštalované komunikačné riešenie Connect Pusk-To-Talk.
Tlačidlá na oboch strán pre skenovanie na lavej a pravej strane prístroja.
Má k dispozícií Android 7,0 (Nugat) operačný systém, čo podporuje aktualizácia OP systémov teraz a v 
budúcnosti.
Široký ekosystém doplnkov, vrátane + 1 slot pre nabíjanie a pre dátovú komunikáciu, 5-miestnú dokovaciu 
stanicu/kolísko pre nabíjanie viac prístrojov súčasne

V prípade otázok, cenovej ponuky alebo v iných požiadavkách nás neváhajte kontaktovať, radi Vám pomôžeme!
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