
Computador Touch TC 75ex

para áreas com risco de explosão Zona 2/Div. 2



« O dispositivo mais robusto para áreas com risco de explosão da Zona 2/Div. 2 com NFC. »

« O dispositivo certo para seus funcionários. 
O dispositivo certo para sua empresa. »

« . . . funções sem fio WLAN de idiomas e Roaming »

Atualmente, clientes consideram natural obter um serviço de primeiríssima classe. 
Para poder oferecer isso na concorrência diária, precisa-se resolver cada tarefa de 
modo mais rápido e eficiente quanto possível. Com um computador tablet móvel 
na mão, isso se torna viável. Entretanto, é necessário uma ferramenta, um disposi-
tivo profissional que tenha tanto a longevidade, quanto a funcionalidade da classe 
business. Ao mesmo tempo, seus funcionários querem, no escritório e em utiliza-
ções externas, um computador móvel que possa ser operado de modo tão simples, 
quanto seus smartphones e tablets pessoais.

O NOVO COMPUTADOR TOUCH TC 75ex REÚNE TUDO ISSO 
EM UM DISPOSITIVO
O dispositivo profissional agrega as funcionalidades intuitivas e elegantes de um 
smartphone às funções avançadas da classe business. Seus funcionários recebem 
tudo o que precisam para trabalharem de forma mais inteligente e rápida. Assim, 
eles podem oferecer o serviço que destaca sua empresa da concorrência. Você 
recebe um dispositivo robusto e duradouro com sistema operacional Android es-
pecial para empresas. Assim, pode-se otimizar seu fluxo de trabalho e maximizar 
sua rentabilidade. Tanto funções de idioma e dados de primeiríssima classe, quanto 
acessórios para novas funções. Pode-se confiar no TC 75ex sempre e em todos os 
lugares.

LEITURA INSTANTÂNEA DE CÓDIGOS DE BARRAS
Com a tecnologia patenteada PRZM da Zebra, um sensor Megapixel e uma lente 
de alta qualidade, seus funcionários leem seus códigos de barras tão rapidamente 
quanto o pressionar o botão Scan.

LEITURA DE CÓDIGOS DE BARRAS EM QUALQUER SITUAÇÃO, 
GRAÇAS A NOSSOS ALGORITMOS DE DECODIFICAÇÃO AVANÇADOS
Independentemente de sua área, seus produtos estão se locomovendo o dia todo, 
todos os dias. Vendedores e clientes tocam a mercadoria na loja. Motoristas en-
tregadores carregam e descarregam veículos de transporte com pedidos. E fun-
cionários externos armazenam e deslocam constantemente peças de reposição 
e inventários de ferramentas na parte traseira do caminhão. É impossível evitar 
danos às etiquetas de códigos de barras de seus produtos. Se escolher o TC 75ex, 
vai adquirir, do líder do ramo, a tecnologia de códigos de barras que não apre-
senta problemas com códigos de barras, mesmo que estejam sujas, arranhadas, 
borradas e até mal impressas. O resultado? Seus funcionários não precisam mais 
inserir dados de códigos de barras manualmente. Isso economiza tempo e exclui a 
inserção de dados incorretos.

UMA AUTONOMIA INACREDITÁVEL E UM CAMPO DE ATUAÇÃO 
AMPLO PARA FLEXIBILIDADE DE LEITURA MÁXIMA
A autonomia de leitura do TC 75ex foi novamente ampliada em 50 % em compara-
ção aos escâneres da geração anterior. Seus funcionários agora podem ler códigos 
de barras a uma distância próxima ou de até 81 cm. Isso significa uma facilidade 
adicional na inventariação, bem como na leitura de códigos de barras de itens nos 
carrinhos de compras de lojas. Etiquetas com vários códigos de barras não são 
mais um desafio. Os funcionários podem ler todas elas, pressionando o botão uma 
única vez. E pode-se ler até códigos de barras grandes a uma distância próxima.

Características de desempenho únicas

Extremamente robusto

Slot para dois SIMs

Bateria forte e intercambiável

Computador Touch TC 75ex

AS CONEXÕES SEM FIO MAIS RÁPIDAS DENTRO E FORA DE EDIFÍCIOS
Para o vendedor nas lojas a varejo ou motorista de entrega, a série TC 75ex con-
tribui sempre para a eficiência e produtividade máxima no ambiente de trabalho. 
Seus funcionários adquirem as informações necessárias e ficam conectados aos 
colaboradores conjuntos. O TC 75ex suporta WLAN e rede móvel de funcionários 
em usos externos.

WLAN RÁPIDA E CONFIÁVEL
O suporte a 802.11a/b/g/n do TC 75ex assegura a compatibilidade com sua WLAN 
existente. O TC 75ex também oferece 802.11ac para as WLANs mais rápidas.

AS CONEXÕES DE REDE MÓVEL MAIS RÁPIDAS DO MUNDO
Graças ao suporte LTE 4G, com o TC 75ex, seus funcionários se beneficiam de cone-
xões nas redes de dados móveis mais rápidas em todos os cantos do mundo. Além 
disso, o TC 75ex suporta até três cartões SIM em três redes diferentes. Funcioná-
rios externos, responsáveis por grandes áreas ou diferentes países, sempre podem 
confiar em uma conectividade constante. Mesmo se houver diferentes operadoras.

Mobility DNA
O Mobility DNA da Zebra simplifica todos os aspectos do TC 75ex combinados com 
a plataforma de mobilidade Android. Isso ocorre, pois, desde o início, estão dispo-
níveis opções abrangentes de funções de mobilidade líderes. Você adquire mais 
aplicativos de usuário final de aplicação ampla e descobre imediatamente as utili-
dades de nossos dispositivos móveis. Ferramentas confiáveis tornam a administra-
ção de dispositivos e desenvolvimento de aplicativos mais simples do que nunca, 
diminuem custos e conferem valor agregado ao TC 75ex, que se espera de nós. 
E você adquire ferramentas, com as quais seus funcionários podem ler dados ra-
pida e facilmente, melhorando a aceitação do dispositivo e aumentando a produti-
vidade dos funcionários.

Botão liga-desliga

Alto-falantes 
muito mais 

potentes (108 dB)

Escâner de códigos de 
barras SE4750 1D/2D

Olhal para alça de suporte

Câmera de alta qualidade de 
8 MP com autofoco

Regulagem de volume

Intervalo de temperatura 
entre -20 °C e +50 °C

Compatibilidade 4G para 
conexão cristalina

Bateria Hot-Swap de 
3,7 V/4620 mAh

WLAN 
802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r

Tecla Scan

Botão PTT 
(pressione 
para falar)

Gorilla Glass 2
Tela com resolução 

de 1280 x 720

Microfone com 
redução de ruído

Bluetooth 4.0

Carcaça 
extremamente 

robusta IP 67 e 
MIL-STD 810 g 

(2,4 m)

Zona 2/Div. 2

Dual Sim

Bateria Hot swap

 

High Performance

Extremamente robusto

MODO DE INSERÇÃO ALTERÁVEL A QUALQUER MOMENTO
Durante o dia, seus funcionários executam tarefas completamente distintas. Com 
nosso Dual-Mode-Touchdisplay capacitivo, eles podem escolher seus modos de 
inserção de dados preferidos, dedos e caneta ou dedos e luva, e alternar entre os 
dois modos.* Não é necessário alterar nenhuma configuração e os usuários podem 
mudar a seleção atual a qualquer momento. *Suporte para luvas e Dual-Mode-Tou-
chpanel disponível apenas para Android.

FEITO PARA SUAS EXIGÊNCIAS BUSINESS
O TC 75ex reúne o melhor de dois mundos. Seus funcionários usufruem do conforto 
de operação, que conhecem de seus dispositivos privados. Paralelamente, podem 
confiar na longevidade, confiabilidade e performance de um dispositivo da classe 
business.

RESISTÊNCIA À QUEDA
Não dá para evitar, que funcionários derrubem de vez em quando seus dispositivos. 
O TC 75ex aguenta quedas de uma altura de até 2,4 m conforme padrões militares 
ou de 1,8 m em concreto.

ESPECIFICAÇÃO DE CAPOTAMENTO
O TC 75ex resiste a capotamentos causados por quedas, sem ser danificado. Mes-
mo após 2.000 capotamentos consecutivos em nosso tambor de testes, o TC 75ex 

exerceu sua função de forma tão confiável quanto antes.

TIPO DE PROTEÇÃO IP 67
O TC 75ex pode suportar poeira, bebidas derramadas e até imersão em um balde 
de água. O dispositivo é à prova de poeiras, e resiste à imersão de 30 minutos em 
água, sem danos.

PAINEL TOUCH DE GORILLA® GLASS DA CORNING® E JANELA 
DE SAÍDA DE ESCÂNER
Dois componentes sensíveis de um dispositivo móvel foram equipados com mate-
riais resistentes e estão disponíveis por curto tempo. Com o Gorilla Glass, o painel 
touch e a janela de saída do escâner podem reagir de modo flexível a pancadas ou 
quedas, sem quebrar ou arranhar.

CONEXÕES DE PADRÃO INDUSTRIAL
Com suas conexões de padrão industrial, o TC 75ex pode ser conectado com segu-
rança durante anos a estações e cabos. Ao contrário dos conectores de consumi-
dores comuns, que se desgastam rapidamente.

Dual Sim
2 x Nano Sim
1 x SIM/SAM

Função de leitura integrada

Câmera integrada de alta resolução  

Acessórios profissionais da Zebra 

Processador eficiente de 
alta performance



Seu parceiro em

tecnologia de

segurança.

Solicite os nossos

produtos e serviços!

BARTEC GmbH     Max-Eyth-Str. 16     97980 Bad Mergentheim     Alemanha     Tel.: +49 7931 597 0     info@bartec.de     www.bartec.de PT
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