Zebra Stripe S600
Bevezető
Az S600 nyomtató a Zebra által gyártott ZPL programnyelvű család közepes kategóriájának
induló darabja. Az S600 nyomtató thermo-transzfer nyomtató, amely az jelenti, hogy
nyomtathatunk akár termo-címkére, akár normál papír
vagy műanyag alapú címkére festékszalag segítségével.
Egyedül
a
thermo/thermo-transzfer
nyomtatási
technológia felel meg annak a követelménynek, hogy az
első és az utolsó kinyomtatott címke nyomtatási
minősége megegyezzen, szemben a lézer illetve a mátrix
nyomtatókkal, ahol a nyomtató festék fogyása esetén
halványabb vagy hiányos címkét kapunk. A
nyomtatóknak ez a tulajdonsága különösen fontos
vonalkód előállítása esetén.
Az ütésálló műanyag borítású nyomtató kis súlyának köszönhetően könnyen mozgatható.
Az S600-as minden címkebefűzés után automatikusan bekalibrálja a címkéket. A nyomtató
1MB méretű Flash memóriája bőségesen elegendő különféle címke formátumok és karakter
készletek rezidens tárolására.
A Zebra nyomtatók egyedülálló megoldása a hosszabb élettartamot biztosító intelligens E3
nyomtatófej vezérlő elektronika.Az S600-as nyomtatón megtalálható az RS232 soros és a
párhuzamos interfész egyaránt. A nyomtatót ZPL programozási nyelven közvetlenül
vezérelhetjük.
Az S600 főbb alkalmazási területei:
♦
♦
♦
♦

Szállítmányozás
Disztribúció
Gyártás
Egészségügy

A nyomtató legfontosabb tulajdonságai:
♦ Termo (DT) vagy termo és termo-transzfer (TT) nyomtatás.
♦ Ütésálló műanyagház
♦ Automatikus címke kalibráció (min 2 címke)
♦ Soros és párhuzamos interfész
♦ Beépített nyomtatási mennyiség számláló. A számláló megadja méterben, hogy
mennyit nyomtattunk az első nyomtatástól vagy adott számláló értéktől kezdve.
♦ Kettős címkeérzékelő szenzor, mellyel a normál stancolt címkék és a fekete vonallal
jelölt (reflektív) címkék nyomtatása egyaránt biztosított
♦ Windows driver: (95, 98, 2000, Me, NT 4.0, XP)
♦ Ingyenes címke feliratozó szoftver: ZebraDesigner
♦ ZPL II programnyelv
♦ Reflektív szenzor (a fekete vonallal jelölt címkék nyomtatásához)
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Külső Ethernet hálózati nyomtatószerver
Automatikus címkeleválasztó és visszacsévélő egység (Peel-off)
Vágó egység
Belső óra
Ingyenes címke feliratozó szoftver (ZebraDesigner)
Európai és ázsiai fontkészletek

Az S600 nyomtató technikai paraméterei
Maximális nyomtatási sebesség:
Maximális nyomtatási szélesség:
Felbontás:
Alap memória:
Beépített fontkészlet:
Fontkészlet bővítés:
Programozási nyelv:
Támogatott kódtípusok:
Interfészek:
Címke típusok:
Címkeszélesség:
Tekercs befogadóképesség max.:
Címke vastagság:
Festékszalag átmérő max
Festékszalag hossz.:
Festékszalag szélesség.:
Maximális címkehosszúság:
Működési hőmérséklet:
Súly:
Méret:

152 mm/sec
104 mm
8 pont/mm 203DPI
1MB Flash és 2MB DRAM
1 fajta skálázható és 14 fajta bittérképes
Az ingyenes Zebra Designer Font Downloader szoftver segítségével
ZPL2
Valamennyi egydimenziós és kétfajta kétdimenziós kódot támogat
Soros RS-232, Centronics párhuzamos
folyamatos, stancolt, hajtogatott, Opció: fekete csíkkal kalibrált
címkék
19mm -114 mm
203 mm külső átmérő, 76 mm belső átmérőjű tekercsen
0.058mm és 0.305 mm között
81 mm külső átmérő, 25,4 mm belső átmérőjű tekercsen
450 méter (3:1 festékszalag-címke arány)
40 mm-től 114 mm-ig
991 mm (normál memóriával)
5…40°C
7.71 kg
21 cm x 43,2 cm x 33 cm
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