Zebra 105SL Ipari vonalkód nyomtató
Bevezető
A Zebra S sorozat készülékei a vonalkódban jártas felhasználóknak
készült, akiknek komoly elvárásaik vannak egy vonalkód nyomtatóval kapcsolatban. Az SL nyomtatót ipari körülmények közé tervezték, közepesnél nagyobb nyomtatási igénybevételre. A nyomtató
mechanikája és burkolata teljes egészében fémből készült. A készülék a ZebraLink operációs rendszeren keresztül hálózatba integrálható. Termo- vagy termo-transzfer üzemmódban egyaránt működtethető. A címkékre az egy- és kétdimenziós vonalkódon kívül grafika, és TrueType karakterek is kerülhetnek. A nyomtatók ZPLII
programozási nyelvvel rendelkeznek.
A Zebra nyomtatókban nincs hűtőventillátor, a hő elvezetése természetes úton, a fémszerkezeten keresztül történik. Ennek köszönhetően a készülékek belseje nem szívja be a port. A sík nyomtatófej
gyűrődésmentes festékszalag továbbítást garantál. Az előlapon különböző színű LED és
háttérvilágításos LCD kijelző tájékoztatnak a nyomtatási információk megjelenítéséről és az esetleges
hibaüzenetekről. A kezelőgombok használata kézenfekvő, egy gombbal több funkció beállítása is elvégezhető.

Felhasználási terület
A Zebra 105SL készülékkel sok éven keresztül egész nap nyomtathatunk, ha a nyomtatás nem folyamatos, hanem kisebb-nagyobb megszakításokkal történik. Az első és az utolsó címke nyomtatási minősége garantáltan meg fog egyezni. Főbb alkalmazási területek
♦ Gyártósorok mellett, ahol közepes nyomtatási és nagy fizikai igénybevételnek van kitéve az
eszköz
♦ Egyéb ipari alkalmazásokban, amikor nincs folyamatos üzemű terhelés, így Xi nyomtató
használata nem indokolt
♦ Raktárak, ahol rendszertelenül kell kisebb-nagyobb sorozatokat nyomtatni.

A 105SL legfontosabb jellemzői
♦ Beépített ZPLII programozási nyelv
♦ Teljesen fém kivitel. A nyomtató karbantartás-mentes mechanikájú, teljesen fém alkatrészek
♦ ZebraLink hálózati operációs rendszer és nyomtató menedzsmenthez WebView és WebAlert
funkciókkal
♦ IBM hálózati támogatás: A nyomtató a speciális Zebra nyomtató-szerverekkel (10/100,
twinax, coax) segítségével képes két irányban kommunikálni IBM i-series (AS400) szerverekkel.
♦ Beépített európai és közel-keleti UNICODE fontkészlet: A Unicode fonttal készített címke terv
esetén mindig ugyanazt a nyomtatási képet kapjuk függetlenül attól, hogy hol tervezték.
♦ Beépített ingyenes XML támogatás
♦ Beépített belső óra
♦ SAP támogatás. A nyomtató közvetlen használható a legújabb verziójú SAP rendszerekben.
♦ Flash memória, a hagyományos RAM memórián felül 4MB Flash memóriát tartalmaz
♦ LCD kijelző háttérvilágításos folyadékkristályos kijelző és vezérlő panel
♦ Soros és párhuzamos portok az alapkivitelben
♦ Címkeszerkesztő program: ZebraDesigner (ingyenes) vagy ZebraDesigner Pro (adatbázis
kapcsolattal) vagy ZebraDesigner for XML (XML alapú címketervekhez)
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200 vagy 300dpi felbontású fej
8MB Flash memória PCMCIA kártyán
Automatikus címkeleválasztó opció
Automatikus visszacsévélő
Forgókéses vágó
ZebraNet PrintServer II külső vagy belső nyomtató szerver
ZebraNet 10/100 külső vagy belső nyomtató szerver
ZebraNet vezeték nélküli (802.11b RF) nyomtató szerver
IBM Twinax illetve Coax interfészek
Kettős címkeérzékelő szenzor, mellyel a transzmisszív és a reflektív címkék nyomtatása is lehetséges

105SL Technikai paraméterek
Maximális címkeszélesség:
Maximális címkehosszúság:
Maximális nyomtatási sebesség:
Felbontás:
Processzor:
Alap memória:
Fontkészlet:
Programozási nyelv:
Támogatott kódtípusok:
Támogatott grafika típusok:
Interfészek:
Működési hőmérséklet:
Súly:
Méret:
Szoftver:

115mm
991mm
203mm/sec
8pont/mm 200DPI (opcionálisan 12pont/mm vagy 300DPI)
Duál 32 bit RISC+CISC
6MB DRAM + 4MB FLASH
Bittérképes és Skálázható, 852 font
Beépített ZPL II
Valamennyi egydimenziós és hétféle kétdimenziós kódot támogat
PCX, BMP, TIF formátumok (csak monokrom)
Soros RS-232/422/485 és IEEE 1284 Parallel
5…40°C
25kg
28cm x 39cm x 46cm
ZebraDesigner (ingyenes), vagy ZebraDesigner Pro vagy
Zebradesigner for XML
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