
 

 

Opis przedmiotu dostawy – Urządzenie (kontroler) Zebra TC56 

PARAMETRY FIZYCZNE 

Wymiary 155 mm x 75,5 mm x 18,6 mm (dł. x szer. x wys.) 

Waga 249 g (z baterią HD) 

Wyświetlacz 
5 cali; rozdzielczość HD; wyjątkowa jasność, czytelność w świetle 
słonecznym; połączenie optyczne z panelem dotykowym 

Panel dotykowy 
Dwutrybowy pojemnościowy panel dotykowy z wprowadzaniem danych ry-
sikiem albo palcem w rękawiczce lub bez; szkło Corning Gorilla 

Zasilanie 

Bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania Power Precision + o stan-
dardowej pojemności, 4300 mAh typowo/4030 mAh min.; 
udoskonalona technologia baterii zapewniająca dłuższy cykl pracy  
i widoczność w czasie rzeczywistym informacji o stanie baterii dla lepszego 
zarządzania baterią; szybkie ładowanie przez USB (500 mA) 

Gniazdo rozszerzeń Dostępne gniazdo MicroSD na karty SDHC do 32 GB i SDXC do 128 GB 

SIM 1 gniazdo na kartę Nano SIM 

Połączenie sieci-
owe 

WWAN, WLAN, WPAN (Bluetooth) 

Klawiatura Klawiatura ekranowa i Enterprise Keyboard 

Głos i dźwięk 

Dwa mikrofony z technologią redukcji szumów; alarm wibracyjny; głośnik; 
obsługa bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth; wysokiej 
jakości głośnik telefonu; obsługa zestawu słuchawkowego 
PTT; połączenia głosowe w sieci GSM; głos HD 

Przyciski 
Programowalny przycisk tylny; dwa przyciski skanowania; przycisk funkcji 
komunikacji głosowej Push-to-Talk 

PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE 

Procesor 
Snapdragon 650 – ARM Cortex A72, 64-bitowy, sześciordzeniowy,  
1,8 GHz , z optymalizacją zużycia energii  

System operacyjny Android 8 GMS 

Pamięć RAM 4 GB 

Pamięć flash 32 GB (możliwość rozszerzenia z wykorzystaniem karty pamięci) 



 

 

ŚRODOWISKO UŻYTKOWE 

Temp. robocza -20°C do 50°C (wilgotność względna 5% do 95% bez kondensacji) 

Temp. 
przechowywania 

-40°C do 70°C 

Odporność na up-
adki 

Wielokrotne upadki na pokrytą płytkami posadzkę betonową z wys. 1,2 m w 
temp. -10°C do 50°C Wielokrotne upadki na beton z wys. 1,8 m we 
wzmocnionym ochraniaczu zgodnie z wymogami normy MIL STD 810 G 

Odporność na wie-
lokrotne wstrząsy 

500 wstrząsów o amplitudzie 0,5 m; spełnia lub 
przekracza normy IEC dotyczące wielokrotnych 
wstrząsów 

Szczelność IP67 i IP65 zgodnie z normami IEC dotyczącymi szczelności 

Drgania 
4 g PK sinusoidalne (5 Hz do 2 kHz); 0,04 g2/Hz losowe (20 Hz do 2 kHz); 
60 minut na oś, 3 osie  

Wstrząs termiczny Szybkie przejście z -40°C do 70°C 

Wyładowania 
elektrostatyczne 

Wyładowania w powietrzu +/-15 kV; wyładowania bezpośrednie +/-10 kV; 
wyładowania pośrednie +/-10 kV 

TECHNOLOGIA INTERAKTYWNYCH CZUJNIKÓW 

Czujnik światła Automatyczna regulacja jasności podświetlenia ekranu 

Czujnik ruchu eCompass; trójosiowy żyroskop; trójosiowy akcelerometr 

Czujnik zbliżeniowy 
Automatycznie wykrywa przyłożenie urządzenia do ucha użytkownika po-
dczas rozmowy telefonicznej w celu wyłączenia wyświetlacza  
i dotykowego wprowadzania danych 

REJESTRACJA DANYCH 

Skanowanie 
Skaner SE4710 (1D i 2D) o wyjątkowym zasięgu: zasięg skanowania – kody 
kreskowe Code 39: 20 mil: 4,5 cm do 81,3 cm 
3 mil: 7,9 cm do 14,2 cm  

Aparat fotogra-
ficzny  

Tylny – 13 MP, automatyczna regulacja ostrości (autofocus); przysłona f/2,4; 
lampa błyskowa LED tylnego aparatu emituje neutralnie białe światło; 
obsługa trybu latarki 

NFC 
Karty ISO 14443 typ A i B, F, FeliCa oraz ISO 15693; tryb P2P  
i emulacja karty przez UICC i hosta 

BEZPRZEWODOWA TRANSMISJA GŁOSU I DANYCH WAN 



 

 

Pasma częstotli-
wości 

LTE: 700,800/850/900/1800/2100/2600 (FDD 28,20,5,8,3,1,7); 
UMTS/HSPA/HSPA+: 850/900/1900/2100; GSM/GPRS/EDGE: 
850/900/1800/1900  

GPS 
zintegrowany, autonomiczny, obsługa Assisted GPS (A-GPS), Navstar, 
GLONASS, Galileo, BeiDou 

BEZPRZEWODOWA SIEĆ LAN 

Moduł radiowy IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r; certyfikat Wi-Fi™; IPv4, IPv6; 2X2 MIMO 

BEZPRZEWODOWA SIEĆ PAN 

Bluetooth 
Klasa 2, Bluetooth 4.1 (technologia Bluetooth® Smart); obsługa profilu 
szerokopasmowego Bluetooth HFP 1.6; Bluetooth 4.1 Low Energy (LE) 

AKCESORIA 

Ładowarka z kablem zasilającym, ładowarka samochodowa, stacja dokująca, rysik, obudowa 
ochronna z paskiem na rękę 

Kontrakt serwisowy One Care Essential (5-letni) 

 

 


