
Zebra S4M TT és DT vonalkód nyomtató 

Az S4M típusú címkenyomtató a Zebra közepes teljesítményű 
nyomtatóinak legkisebb modellje, az S600-as nyomtató utódja.  

Az S4M nyomtató termo-transzfer kivitelű, vagyis nyomtathatunk akár 
termo-címkére, akár normál öntapadós papírra, kartonra vagy szintetikus 
címkére a legkülönfélébb festékszalagokkal. Az S4M nyomtató 
rendelhető kedvező áru direkt-termo változatban, kizárólag termo 
címkékhez használható változatban.  

Az S4M nyomtató síkban elhelyezkedő nyomtatófeje és a képpontonkénti 
energiakiegyenlítő rendszere az E3 garantálja a mindenkor tökéletes nyomtatási képet, sebességtől és 
terheltségtől függetlenül. Az S4M előlapján található LCD kijelző tájékoztat a nyomtatás aktuális 
paramétereiről és az esetleges hibaüzenetekről.  

Az S4M nyomtató saját beépített ZPL programozási nyelvvel rendelkezik, amelyet például az SAP 
R/3 V4.6c vagy újabb verziója is natív nyelvként támogat, ezáltal az S4M nyomtatókra SAP alól 
ugyanúgy nyomtathatunk, mint a megszokott lézer vagy mátrix nyomtatókra. AZ S4M nyomtató 
alkalmas XML nyelven írt címketerv nyomtatására is. 

Az S4M ellenálló képességét növeli az erős, masszív öntöttfém-ház. Újdonság ebben a kategóriában a 
nagyméretű átlátszó oldalablak, amelyen keresztül könnyen megfigyelhető a címkék illetve a 
festékszalag a fogyása. 

A S4M egyik különleges tulajdonsága, hogy ZPL, EPL és APL (Intermec, Datamax) programnyelvű 
változatban is rendelhető, így a nyomtató külön számítógép oldali program fejlesztése nélkül 
integrálható minden olyan rendszerbe, amelyet eredetileg más gyártmányú nyomtatóhoz fejlesztettek. 
Az S4M nyomtatóhoz rendelhető a ZBI 2.0 firmware, amelyen futó ZBI alkalmazások segítségével 
számítógép használata nélkül, - akár egy vonalkód olvasóval is vezérelhető - címkenyomtató rendszer 
készíthető. 

Az S4M ZPL nyelvű változata a beépített Web szerveren keresztül távolról elérhető, böngészőn 
keresztül programozható és vezérelhető. A működés közbeni hibaüzenetet elektronikus levél 
formájában tetszőleges számítógépre vagy mobil eszközre átirányíthatjuk. A ZPL nyelvű 
nyomtatókban gyárilag letöltve találjuk az európai és közel-keleti nyelvek UNICODE fontkészletét, 
opcionálisan a távol-keleti nyelvek is elérhetőek. Az S4M nyomtató 200 vagy 300dpi felbontású fejjel 
rendelhető. (Utóbbi csak ZPL nyelvű változatban.) 

Az S4M nyomtató alkalmazási területei   
♦ Szállítmányozás 
♦ Disztribúció  
♦ Gyártás 
♦ Egészségügy 

Opciók és kiegészítő egységek 
  ZebraNet PrintServer II külső és 10/100 külső vagy belső nyomtató szerver 
  ZebraNet vezeték nélküli (802.11b RF) nyomtató szerver 
  Vágó egység vagy passzív címkeleválasztó egység, visszacsévélő nélkül  
  Külső billentyűzet egység, belső óra 
  300 dpi felbontású nyomtatófej (ZPL változat) 
  64 MB flash ROM 
  ZBI 2.0 firmware 

 



  APL „firmware” melynek segítségével közvetlenül nyomtathatunk Intermec és Datamax 
típusú címkenyomtatókra) 

 
Az S4M nyomtató legfontosabb tulajdonságai 
♦ Termo vagy termo-transzfer nyomtatás. Nyomtathatunk akár termo-címkére, akár normál 

papír vagy műanyag alapú (szintetikus öntapadós címkére és kartonra) festékszalaggal 

♦ Ütésálló, masszív fémház nagyméretű átlátszó oldalajtóval. A nyomtató ellenálló képességét 
növeli az erős masszív fém ház, a nagyméretű átlátszó oldalablakon keresztül könnyen 
megfigyelhető a címkék illetve a festékszalag fogyása 

♦ LCD kijelző. A nyomtató előlapján található LCD kijelző felől az eszköz valamennyi 
paramétere egyszerűen beállítható, többnyelvű, és az esetleges hibaüzenetekről is tájékoztat. 

♦ E3 pontonkénti hőmérséklet-vezérlés. Ez a különleges berendezés-orientált áramkör végzi a fej 
képpontonkénti vezérlését. Ennek során folyamatosan nyomon követi annak elő- és utóéletét, 
és ez alapján számolja ki a nyomtatás pillanatában kibocsátott hő impulzus optimumát. 

♦ Kettős címkeérzékelő szenzor, mellyel a normál stancolt címkék és a címke hátoldalán fekete 
vonallal jelölt (reflektív) címkék nyomtatása egyaránt lehetséges 

♦ Címketervező és nyomtató program: ZebraDesigner (ingyenes) vagy ZebraDesigner Pro 
(adatbázis kapcsolattal) 

 
Kiegészítő tulajdonságok csak a ZPL változat estén 

♦ ZebraNet 7.0  és ZebraNet Bridge menedzsment. Az egy rendszerben üzemelő nyomtatók 
távolról konfigurálhatóak és menedzselhetők. Az esetleges hibaüzenetekről elektronikus 
formában küld értesítést a rendszer a hálózaton keresztül. 

♦ Beépített UNICODE fontkészlet: A beépített fontkészlet a teljes európai, a cirill, görög, arab 
és héber fontokat egyaránt támogatja. 

♦ SAP támogatás. A nyomtató közvetlenül használható a legújabb verziójú SAP rendszerekben 
 
Az S4M DT és TT nyomtató technikai paraméterei 

Maximális nyomtatási sebesség: 152 mm/sec 
Maximális nyomtatási szélesség: 104 mm 
Felbontás: 8 pont/mm 203DPI  vagy 12 pont/mm 300DPI (ZPL változat esetén) 
Alap memória: 8MB DRAM és 4MB Flash 
Beépített fontkészlet: 7 fajta bittérképes, 1 skálázható, és 1 Unicode (ZPL)  
Fontkészlet bővítés: Az ingyenes Zebra Designer Font Downloader szoftver segítségével 
Programozási nyelv: ZPLII vagy EPL2 vagy APL vagy ZBI 2.0 
Támogatott kódtípusok: Valamennyi egydimenziós és kétfajta kétdimenziós kódot támogat 
Interfészek: Soros RS-232, USB 1.1, Centronics párhuzamos 
Címke típusok: Folyamatos, stancolt, hajtogatott, fekete csíkkal jelölt címkék 
Címkeszélesség: 19,4 –114 mm     
Tekercs befogadóképesség max.: 203 mm vagy 152 mm külső átmérő, 76 mm vagy 25,4 mm belső 
Címke vastagság:  0.076 mm és 0.25 mm között 
Festékszalag szélessége (TT): 40 mm-től 110 mm-ig  
Működési hőmérséklet: 0…40°C direkt termo üzemmód 5…40°C termo transzfer üzemmód 
Súly: 12,4 kg 
Méret: 27,2 cm x 29,5 cm x 47,74 cm  
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