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Uygun fiyata en yeni özellikler

Nerede olurlarsa olsunlar tüm sağlık çalışanlarınızı bağlayın
Ne kadar çok personel bağlı olursa, sunduğunuz hasta güvenliği ve 
hasta bakım kalitesi de o kadar artar. WiFi ve WiFi/hücresel mode-
llerle, personelinizi her yerde bağlayabilirsiniz; tesis içinde, geniş 
kampüs tarzı tesislerde binalar arasında, dışarda sahada veya evde.

TC21-HC/TC26-HC Mobil Bilgisayar

Dezenfektan kullanımına uygun sınıf lideri tasarım
Kimyasal dayanıklılığa sahip tıbbi plastikler, 30'dan fazla dezenfek-
tanla düzenli temizlenmeye dayanıklıdır. Muhafaza tasarımı bakte-
rilerin saklanabileceği girintileri en aza indirir. Önceden kurulmuş 
kaplama, bakterilerin USB-C portuna girmesini önler. 

Tüm uygulamalarınız için geniş ekran alanı
5 inç geniş ve gelişmiş dokunmatik ekran, iç mekanda ve güneş ışığı 
altında bile kolayca görülebilir. Kapasitif çoklu dokunmatik teknoloji, 
eldiven kullanılsa dahi anında algılar.

24 saat kesintisiz dayanıklılık
Su, toz, düşme, kar, yağmur, ısı ve dondurucu soğuk: TC21-HC/TC26-
HC neredeyse hepsiyle baş eder. En hassas cihaz kısımlarından ikisi 
olan ekran ve barkod okuyucu çıkış penceresi, çizilmeye ve kırılmaya 
dayanıklı Gorilla Glass cam ile güçlendirildi. 

Acil müdahale için Sağlık Uyarı tuşu
Acil bir durumda, personel bu programlanabilir tuşa basarak anında 
yardım çağırabilir.

Değiştirilebilir piller sayesinde 24 saat kesintisiz güç
Tam bir vardiyadan daha uzun süre pil gücü sağlamak için tam olarak 
şarj olmuş bir PowerPrecision pili yerleştirmeniz yeterli.5

TC21-HC/TC26-HC ile sağlık sunduğunuz bakımın kalitesini tesisinizin tamamında artırın; uygun boyut, 
uygun özellikler ve uygun fiyat.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/tc21-hc-tc26-hc adresini ziyaret edin

Uygun fiyatlı TC21-HC ve TC26-HC mobil bilgisayarlarla klinik ve klinik dışı tüm sağlık çalışanlarınıza en kaliteli hasta bakımını sunmak 
için ihtiyaçları olan araçları verin; hemşirelerin, evde sağlık bakım hizmeti sunan çalışanların ve pek çok kritik personelin ortam hizmet-
leri, tesisler ve malzeme yönetimi, hasta nakli, hastane gıda hizmeti ve birçok konuda etkinlik ve hatasızlıklarını artırın. Zebra ultimate 
serisinin bu küçük, taşıması kolay cihazları, önemli özelliklere sahip. Gelişmiş mobil teknolojilerdeki en son gelişmeler, gelecek garantisi 
ve bugün ve yarın kullandığınız tüm uygulamaları çalıştırma gücü sağlar. Dayanıklı tasarım ve çıkarılabilir piller, sağlık sektöründe çok 
önemli olan 24 saat boyunca güvenilir çalışmayı sağlar. Muhafaza, mikropların yayılmasını önlemek için sürekli dezenfeksiyona uygun 
olacak şekilde özel üretilmiştir. Zebra'nın önde gelen ses çözümleri, bu cihazları iki yönlü telsiz ve mobil PBX telefonuna dönüştürür. 
Zebra'ya özel Mobility DNA, entegrasyon kolaylığından güvenlik ve yönetime kadar, cihazları her yönden kolaylaştırır.

Sağlık sektörü için gelişmiş ekonomik mobil bilgisayarlar
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En gelişmiş mobil işletim sistemi
Android'in bu en güncel sürümü daha iyi güvenlik, daha iyi cihaz 
etkileşimi ve daha iyi ses kalitesi sunar. Gelecek Android versiyonları 
için dahili destek, üstün gelecek garantisi sunar.

Bugün ve yarın tüm uygulamalarınızı çalıştıracak güç
Gelişmiş SD660 güçlü işlemci, Cerner ve Epic’ten EHR uygulamaları 
dahil tüm ses, video ve mesajlaşma çözümleri, tedavi yönetimi, 
numune takip uygulamalarınızda masaüstü benzeri performans 
sergiler.
 

Benzersiz işbirliği için personelinizin ihtiyacı olan her şey

Uygun fiyatlı telsiz özelliğiyle personelinizi bağlayın
Zebra opsiyonel Workforce Connect Push-To-Talk Express sayesinde, 
WiFi ağı üzerinden hızlı, kolay ve uygun fiyatlı telsiz tipi iletişimler 
kurun1 ya da Workforce Connect PTT Pro sayesinde WiFi ve hücresel 
bağlantı üzerinden Anında bas-konuş için ekonomik bir abonelik 
başlatın2 ve tesisiniz içinde ve dışındaki herkesi bağlayın

Tüm özelliklere sahip mobil PBX handset işlevi
Opsiyonel Workforce Connect Voice3 ile, TC21-HC/TC26-HC 
cihazlarınız personeli doktorlara ve daha fazlasına bağlayan tam 
özellikli PBX el cihazları olarak kullanılabilir. Ve özelleştirilebilir arayüz, 
en karmaşık telefon özelliklerini bile kolaylaştırabilir.

Yüksek çözünürlüklü ön ve arka kameralarla daha fazla değer elde 
edin
13 MP arka kamera yara durumu ve daha fazlasını belgelemek için 
idealdir; 5 MP ön kamera bakımın hızını ve kalitesini artırmak için 
doktorlarla görüntülü görüşmeleri destekler.

Kusursuz barkod yakalama sağlayan esnek seçenekler
Opsiyonel SE4100 tarama motoru ne durumda olursa olsun tüm 
barkodları yakalar; ilaç uygulama, numune yönetim gibi pek çok 
amaçla rutin olarak barkod okutan personel için idealdir. Yenidoğan 
yoğun bakım üniteleri, doğumhanede bile güvenle kullanılabilir LED 
hedefleyici. Beyaz aydınlatma, renk kodlu numune tepsilerini ve 
biyopsi kasetlerindeki barkodları kolayca okur. Yüksek çözünürlüklü 
kamera ara sıra yapılan barkod okutmalar için mükemmeldir.
 

Benzersiz değer katan ücretsiz Mobility DNA Profesyonel 
araçları

Android cihazlarınız için ömür boyu güvenlik koruması alın.
LifeGuardTM for AndroidTM, cihazları hizmet sundukları her gün 
güvende tutmak için 6 yıla kadar güvenlik güncellemeleri sunar.4

Standart Android yazılımını kurumsal sınıfa yükseltin
Mobil Eklentiler (Mx), standart Android güvenliğini, veri yakalama 
desteğini, kablosuz bağlantıyı ve cihaz yönetilebilirliğini geliştirmek 
için 100'den fazla özellik sunar.

Kutudan çıktığı anda barkodları uygulamalarınıza kolayca girin
DataWedge ile barkod verilerini okutun ve mevcut uygulamalarınıza 
gönderin; programlama ve uygulama modifikasyonu bilmeniz 
gerekmez.

Cihazlarınızı saniyeler içinde kullanıma hazırlayın.
StageNow ile bir barkodu okutarak veya bir NFC etiketine dokunarak 
ister birkaç ister binlerce Android cihazı kolayca hazırlayın.

Personelin erişebileceği özellikleri kolayca kontrol edin
Kurumsal Ana Sayfa, personelin erişebileceği özellik ve uygulamaları 
seçmenizi sağlar.

Cihazlarınızdaki tüm veri yakalama özelliklerinden faydalanın
Zebra Kurumsal Mobil Çözüm Geliştirme Araç Kiti (EMDK) 
cihazlarınızdaki özelliklerin tamamını kullanmanızı sağlayan her şeye 
sahiptir.

Cihaz Diyagnostiği ile cihaz çalışma süresini artırın
Kullanımı kolay bu araç, cihazın yerinde düzeltilebilir olup olmadığı 
veya cihazın onarıma gitmesi gerekip gerekmediğini anlamak için 
Zebra mobil bilgisayarlarındaki ana sistemleri tek bir düğmeyle test 
edebilir.
 

Mobility DNA Kurumsal Lisansıyla güçlü bir opsiyonel araç 
paketi kullanın

Benzersiz ses kalitesi, kullanım kolaylığı ve yönetilebilirlik elde 
edin
Güçlü ilave araçlar personel verimliliğini artırır ve büyük kurulumların 
güvenliğini ve yönetimini daha da kolaylaştırır. Full Fusion ile WiFi 
ağınız üzerinden tam dupleks ses ve üstün ses kalitesi elde edin. 
Kurumsal Klavye ve Çoklu Barkod Okuma ile veri girişini kolaylaştırın. 
PowerPrecision Konsolu ile artık tam şarj edilemeyen pilleri tespit edin 
ve değiştirin. Cihaz Takipçisi ile kaybolan cihazları kolayca takip edin 
ve bulun. Çalışanlar ve destek personeli, Device Central sayesinde 
cihazlarınıza bağlı Bluetooth çevre birimlerini kolayca yönetir. Ve daha 
fazlası.

Tek kelimeyle üstün WiFi
Sağlık sektörü için kritik olan yüksek güvenlikli WiFi bağlantılar 
sunmak için WiFi radyonun gelişmiş özellikleri, Full Fusion cihaz 
yazılımı ve Mobility DNA WorryFree WiFi birlikte çalışır.
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Fiziksel Özellikler

Boyutlar 6,14 inç U x 3,11 inç G x 0.54 inç B
156 mm U x 79 mm G x 13,7 mm D

Ağırlık 8,43 oz./239 g

Ekran 5 inç renkli HD (1280 x 720); LED arka ışık; Corning® 
Gorilla® Glass

Görüntüleyici Pencere Corning® Gorilla® Glass

Dokunmatik Panel Kapasitif Dokunmatik Panel; çoklu dokunmatik

Güç Çıkarılabilir/uzun ömürlü şarj edilebilir Li-İyon
Standart kapasite 3400 mAh / 13.09 Wh

Genişleme Yuvası Bir (1) adet 128 GB micro SD yuvası

SIM 1 Nano SIM yuvası; opsiyonel eSIM (sadece TC26-HC)

Ağ Bağlantıları TC21-HC: WLAN, WPAN, USB 2.0 yüksek hız (sunucu 
ve istemci)
TC26-HC: WWAN, WLAN, WPAN, USB 2.0 yüksek hız 
(sunucu ve istemci)

Bildirimler Sesli uyarı; renkli LED; titreşim

Klavye Ekran üstü klavye

Ses Sistemi Hoparlör - 1 Watt
Ses desteği (Dahili hoparlör/alıcı ve mikrofonlar)

Düğmeler Her bir yüzü oku, ses yükselt/alçalt, güç;
bas-konuş (PTT) tuşları; HC Uyarı tuşu

Performans Özellikleri

İşlemci Qualcomm SnapdragonTM 660 sekiz çekirdekli 1.8 GHz

İşletim Sistemi TC21-HC: Android 11, Android 14'e yükseltilebilir
TC26-HC: Android 11, Android 14'e yükseltilebilir

Bellek 3 GB RAM/32 GB Flaş bellek

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı -10°C ile 50°C arası

Depolama Sıcaklığı -22°F ile 158°F /-30°C ile 70°C arası

Nem %5 ile %95 arası yoğuşmasız

Düşme Dayanıklılık 
Özelliği

MIL-STD 810G standardı çerçevesinde, çalışma 
sıcaklığında 4 fit/1,2 metreden marley kaplı beton 
zemine düşme

Yuvarlanma Özelliği 300 kez 0.5 m yuvarlanma

Muhafaza IP67

Elektrostatik
Deşarj (ESD)

+/-15 KV hava, +/-8 KV doğrudan deşarj;
+/-8 KV dolaylı deşarj

İnteraktif Sensör Teknolojisi (İST)

Işık Sensörü Ekran arka ışığı parlaklığını otomatik olarak ayarlar

Hareket Sensörü MEMS Jiroskopa sahip 3 eksenli hızölçer

Yakınlık Sensörü Kullanıcı, bir telefon görüşmesi sırasında telefonu 
başına dayadığında otomatik olarak algılayıp ekran 
çıkışı ve dokunmatik girişini kapatır

Veri Yakalama

Barkod Okutma Opsiyonel SE4100 1/2 boyutlu görüntüleyici
Kamera aracılığıyla barkod okuma yapılabilir; barkod 
çözme yazılımı var

Kamera 13 MP arka kamera; 13 MP ön kamera

NFC Entegre; MIFARE, ISO 14443 A&B , FeliCa , ISO 15693 
ve NFC Forum destekli kartlar; 50 mm'ye kadar 
okuma aralığı

Teknik Özellikler
Kablosuz WAN Veri & Ses İletişimi

Telsiz Frekans Bandı 
(sadece TC26-HC)

TC26-HC (Diğer Bölgeler)
• GSM: 850/900/1800/1900
• UMTS: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B9/B19
• LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B28
• LTE-TDD: B38/B40/B41
• LTE: Kategori 6
TC26-HC Çin
• GSM: 850/900/1800
• UMTS: B1/B5/B8
• LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8
• LTE - TDD: B38/B39/B40/B41
• LTE: Kategori 6

Sesli İletişim Opsiyonel Bas-Konuş (PTT) Express Mobility DNA 
yazılım uygulaması ile iç mekanda anında PTT telsiz 
tipi aramalar yapın.
Opsiyonel Workforce Connect Bas-Konuş (PTT) Pro 
Mobility DNA: kolay kurulumlu üyelik hizmeti aracılı-
ğıyla iç ve dış mekanda anında PTT telsiz tipi aramalar 
sunan yazılım uygulaması.
Opsiyonel Workforce Connect Voice, TC21-HC/TC26-
HC cihazlarının tam fonksiyonlu PBX mobil ahize 
olarak kullanılmasını sağlar.

GPS (sadece TC26-HC) A-GPS özellikli GPS: Glonass; BeiDou; Galileo

Kablosuz LAN

WLAN Radyo IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w; Wi-Fi™ sertifikalı; 
IPv4, IPv6

Veri Hızları 2.4 GHz: 802.11b/g/n — 20 MHz, 40 MHz — 150 
Mbps’ye kadar
5 GHz: 802.11a/g/n/ac — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz — 
433 Mbps’ye kadar

Çalışma Kanalları Kanal 1-13 (2412-2472 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 
Kanal 36-165 (5180-5825 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 
60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 
140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 
Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80 MHz 
Fiili çalışma kanalları / frekansları ve bant genişlikleri 
yasal kurallara ve onay kurumuna tabidir

Güvenlik ve Şifreleme WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve 
AES); WPA3 Kişisel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP 
ve AES); WPA3 Kurumsal (AES) — EAP-TTLS (PAP, 
MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, 
PEAPv1-EAP-GTC, LEAP ve EAP-PWD; WPA3 Kurumsal 
192-bit Mode (GCMP-256) — EAP-TLS; Enhanced 
Open (OWE)

Onaylar WFA (802.11n, WPA2-Kişisel, WPA3-Kişisel, WPA2-Ku-
rumsal, WPA3-Kurumsal)

Hızlı Dolaşım PMKID önbellekleme; Cisco CCKM; 802.11r (Kablosuz); 
OKC

Kablosuz PAN

Bluetooth Bluetooth 5.0 BLE Sınıf 2

Çevre Mevzuatına Uygunluk

• RoHS Direktifi 2011/65/AB; Değişiklik 2015/863
• REACH SVHC 1907/2006
Ürün ve malzeme uyumunun tam listesi için lütfen adresini ziyaret edin
www.zebra.com/environment

Mobility DNA Profesyonel Entegrasyon Çözümleri

DataWedge
Device Diagnostics
EMDK
Enterprise Home Screen
Mobil Eklentiler (Mx)
StageNow

Klinik ve klinik dışı 
sağlık bakım
• Hemşireler 
• Evde bakım çalışan-

ları 
• Hemşire yardımcıları, 

bakıcılar ve görevliler 
• Sağlık bakım destek 

meslekleri 
• Terapistler ve teknis-

yenler 
• Temizleme ve bakım 
• Laboratuvar teknis-

yenleri ve teknoloji 
uzmanları 

• Gıda hizmeti 
• Diğer uygulayıcılar ve 

teknik meslekler

Pazarlar ve Uygu-
lamalar
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Parça numarası: SS-TC21HC-TC26HC-ROW 07/26/2021 

Mobility DNA™ yalnızca Android’de mevcuttur. Mobility DNA Profesyonel entegre 
çözümleri önceden yüklü ve lisanslanmış olup ücretsiz sunulur. TC21-HC/TC26-
HC cihazlarında Mobility DNA ek avantajlarına sahip olmak için Mobility DNA 
Kurumsal lisansı gerekir. Mobility DNA araçları hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
ziyaret edin:
www.zebra.com/mobility-dna-kit

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde, TC21-HC ve 
TC26-HC Kurumsal Tablet sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve 
malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen 
web sayfasını ziyaret edin:
www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Kaza sonucu meydana gelen hasarları kapsayan Zebra OneCare SV, Zebra eko-
nomik sınıfı cihazlar için doğru kurumsal destek seviyesi sunar. Arızalara karşı iki 
ya da üç yıllık koruma, normal eskime ve yıpranma kapsamı, korumak istediğiniz 
seviye için kaza sonucu hasar onarım kapsamı, canlı ve online teknik destek, 
öncelikli onarım-teslim süreleri, ücretsiz gönderim ve cihazlarınız için bulut temelli 
izlenebilirlik raporları (tamirler, teknik destek durumları, kontratlar, Android gü-
venlik yama durumlar için LifeGuard Analytics) ve daha fazlasına sahip olun. Zebra 
OneCare SV mevcuttur, kaza sonucu teminat ise ayrıca satın alınır. Tavsiye edilen 
hizmetler hakkında daha fazla bilgi için
www.zebra.com/supportservices
Cihaz Üzerinde Video (VoD) önceden yüklüdür ve personelinizin cihaz üzerinde 
eğitim almasını sağlayan güvenli ve tutarlı bir yol sunar. Cihazın nasıl temizlenece-
ği ve sterilize edileceği, cihaz sorunlarının nasıl giderileceği ve daha fazla doğru 
içeriği sunan temel VoD uygulamasıyla çalışanlarınıza video içeriği sunun.

Dipnotlar

1.  90 günlük deneme lisanslı Workforce Connect PTT Express önce-
den yüklüdür. 90 günlük değerlendirmeden sonra kullanıma devam etmek için 
tam lisans satın alınmalıdır.
2. Workforce Connect PTT Express, PTT Pro ve diğer VoWiFi çözümlerinde 
maksimum performans ve ses kalitesi elde etmek için Mobility DNA Kurumsal 
Lisansı öneriyoruz.
3. Workforce Connect Voice ve optimal performans ve destek sunan diğer üçüncü 
taraf full duplex ses çözümleri için Mobility DNA Kurumsal Lisansı gerekir.
4. Zebra OneCare Destek Hizmet sözleşmelerine dahildir.
5. Tipik kullanıcı profillerine dayanır.
Yaygın Kriterler hakkında bilgi için lütfen ziyaret edin:
www.zebra.com/commoncriteria

Tüm hakları saklıdır. Zebra ve stilize edilmiş Zebra başı, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş ZTC ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. ©2021 ZTC ve/ya 
da iştirakleri.


