
NOVÉ DÁTOVÉ TERMINÁLY 
TC52/TC57 SÚ ROBUSTNEJŠIE 
AKO PREDCHODCOVIA

NEDÁVNO PREDSTAVILI NA TRHU 
NOVÉ MOBILNÉ TERMINÁLY TC52/TC57 
OD ZEBRY, KTORÉ PREDSTAVUJÚ 
NOVÚ GENERÁCIU ROBUSTNÝCH PDA 
VELMI ÚSPEŠNEJ RODINY 
PRODUKTOV TC51/TC56. RUČNÉ 
PRENOSNÉ POČÍTAČE TC52/TC57 
OBSAHUJÚ VŠETKY TAKÉ FUNKCIE, 
KTORÉ SPRAVILI ZNÁMYM AJ ICH 
PREDCHODCOV V OBCHODNEJ A 
SKLADOVEJ OBLASTI, ALE V 
POROVNANÍ SO STARŠÍMI MODELMI, 
ČO SA TÝKA VYTVORENIA NOVÁ 
SÉRIA JE OVELA SPOLAHLIVEJŠIA A 
ROBUSTNEJŠIA.

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 15000 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/nova-generacia-zebra-tc52-a-57-robustny-datovy-terminal-
bp518)
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NOVÉ DÁTOVÉ TERMINÁLY TC52/TC57 SÚ 
ROBUSTNEJŠIE AKO PREDCHODCOVIA

Nedávno predstavili na trhu nové mobilné terminály TC52/TC57 od Zebry, ktoré predstavujú novú generáciu robustných 
PDA velmi úspešnej rodiny produktov TC51/TC56. Ručné prenosné počítače TC52/TC57 obsahujú všetky také funkcie, 
ktoré spravili známym aj ich predchodcov v obchodnej a skladovej oblasti, ale v porovnaní so staršími modelmi, čo sa 
týka vytvorenia nová séria je ovela spolahlivejšia a robustnejšia.

Aj naďalej výborne odolajú proti namáhaniu
Podobne k predchádzajúcim modelom aj nová séria TC52/TC57 má k dispozícií velký dotykový displej, čo je výborne 
čitatelný aj pri žiarivom slnku a spraví ho dokonalým inteligentná zobrazovacia technológia Zebra PRZM. Prístroj je 
vhodný na dekódovanie 1 aj 2 dimenzionálnych čiarových kódov a vysokovýkonný area imager skenner efektívne vie 
skenovať prakticky z akéhokolvek povrchu, až medzi extrémnych podmienkach. Vďaka masívneho vytvoreniu 
prístrojom nespôsobí problém ani väčší náraz, alebo práca v extrémnej zime, bezproblémov fungujú naďalej a 
spolahlivo vykonajú všetky úlohy. 

Dlhšia životnosť, silnejšie pripojenie Wi-Fi
Prístroje aj naďalej majú populárny operačný systém Android. TC52/TC57 oproti predchodcov je energeticky ovela 
účinnejší, nakolko má k dispozícií akumulátor s dlhšou životnosťou.

Ručné prenosné počítače novej genrácie sú výborne vhodné na vybavenie obchodných, skladových, logistických, alebo 
aj výrobných aplikácií. Mobilné terminály TC52/TC57 sú vybavené so silnejším vstavaným Wi-Fi adaptérom s cieľom, 
aby pre zamestnancov plnofunkčne boli používatelné aj v najväčších skladoch alebo obchodoch.

Mobilné prístroje TC52/TC57 ulahčujú a pomôžu koordinovať a zefektívniť každodenné pracovné procesy v skladoch a 
obchodoch, prostredníctvom čoho výsledňujú mimoriadne zvýšenie produktivity. Vďaka inováciam Zebry, 
bezpečnostnými zlepšeniam, naďalej najnovším aktualizáciam nové prístroje umožňujú rýchle a efektívne 
monitorovanie aktuálnych skladových zásob. Zjednoduchšia a uľahčia vykonanie takých úloh, ako inventúra, 
oceňovanie a ďalších iných obchodných úloh, čím pomáhajú uľahčiť každodenné povinnosti nie len pracovníkov, ale aj 
zákazníkom a objednávatelov.
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