
 

 

 
A HC100 kellékanyag kazettával működő csuklópánt nyomtatója 
teljes körű nyomtatási megoldást kínál 
 
A tervezési folyamat során a tervezők minden 
gondolatának középpontjában a felhasználó állt 
 
A Zebra teljes és integrált csuklópánt nyomtatási megoldása a kis 
helyigényű HC100-as nyomtatóból és az egyszerűen cserélhető, a Zebra 
által szabadalmaztatott mikroba ellenes Z-Band® Direct csuklópántokat 
tartalmazó kellékanyag kazettából áll. Ez az ügyes technológia érzékeli a 
csuklópánt típusát, amelyhez automatikusan beállítja a nyomtatási 
paramétereket, ezzel biztosítva a mindig megfelelő minőségű nyomatot. 
 
A HC100 nyomtatási funkcióinak eléréséhez alig van szükség felhasználói 
beavatkozásra. Rövid gyakorlás elegendő a HC100-as használatához, vagy 
a kazetta cseréjéhez, mivel ezek egyszerűen és gyorsan elvégezhetők. 
 
A HC100-as nyomtatót csuklópánt nyomtatásra tervezték. Az 
adminisztrátor gyorsan el tudja végezni a betegfelvételt, anélkül, hogy ki 
kellene cserélni a nyomtatóban a szalagot. Nincs nyomtatási veszteség, 
mint az előre, fix darabszámban nyomtatott csuklópántok esetén. 
 

Főbb jellemzők 
• Képes együttműködni korházi 

számítástechnikai rendszerekkel  
• Több választható interfész, pl. RF 

hálózati kapcsolat 
• Kiváló minőségű szöveg, és 

vonalkód nyomtatás 
• Kis helyigény 

Javasolt felhasználási 
területek 
• Egészségügy 
• Szabadidős tevékenységek 
• Vendéglátás 

VÁLASSZA AZ EREDETI ZEBRA KELLÉKANYAGOKAT! 
 
Az egyszerűen cserélhető, a Zebra által szabadalmaztatott antibakteriális 
Z-Band® Direct csuklópántokat tartalmazó kellékanyag kazetta 
állandó minőségű nyomtatást garantál. 
• A kazetta háromféle méretű csuklópánttal készül: felnőtt, gyermek, és újszülött 
• Minden kazetta címkén feltüntetik a méretet, színt, és cikkszámot, így könnyen azonosítható, hogy a nyomtató 

épp milyen csuklópántra fog nyomtatni 

További információért látogasson el a www.bcs.hu/hu/zebra/nyomtatok/hc100 webhelyre! 



 

Műszaki adatok 
 

 
 

 

Alap szolgáltatások 
 
• Automata kellékanyag betöltés – a 

felhasználó nem érintkezik a 
kellékanyaggal sem a betöltés, sem az 
eltávolítás során 

• Vonalkód, szöveg, és grafika 
nyomtatás direkt termó nyomtatással 

• Duplafalú keret, ütésálló műanyag 
• ZPL® vagy ZPL® II programnyelv 
• 32 bites EISC processor 
• 16 MB SDRAM alap memória,(4MB 

érhető el a felhasználó számára) 
• 8MB flash alap memória, (2MB érhető 

el a felhasználó számára) 
• Zebra E³™ nyomtatófej energia 

szabályozás 
• RS232 és USB interfész 
• Útmérő a nyomtatási hossz nyomon 

követéséhez 
• Kivilágított kellékanyag állapot kijelző 
• Szerszám nélküli nyomtatófej, és 

támaszték csere 
• Unicode™ jelkészlet a többnyelvű 

nyomtatáshoz 
• Azonnali kellékanyag beállítás –nincs 

beállítási veszteség 
• 16 beépített pontmátrix karakterkészlet 
• 1 beépített skálázható karakterkészlet 
• Felemet fej érzékelő 
• Alap leválasztó üzemmód 
• Engedélyezett XML nyomtatás – 

lehetővé teszi az XML alapú 
kommunikációt az informatikai 
rendszerekkel 

 
Nyomtató specifikáció 
 
Felbontás: 
• 12 pont/mm (300dpi) 
Max. nyomtatási hossz: 
• 558mm (22”) 
Min. nyomtatási hossz: 
• 76mm (3”) 
Nyomtatási szélesség: 
• 19mm (0,75”), 25,4mm (1”), 30,2mm 

(1,9”) 
Max. nyomtatási sebesség: 
• 51 mm/s (2”/s) 
 
Kellékanyag jellemzők 
• A csuklópántot mikroba ellenes ezüst 

bevonattal látják el, mely klinikai 
tesztek eredménye szerint hatékonyan 
védi a csuklópántot attól, hogy 
hordozója legyen az S. aureus, P. 
aeruginosa, E. coli és  MRSA 
kórokozóknak.  

Csuklópánt opciók 
• Lezárás 

- öntapadós (Z-Band Direct) 
- kapcsos (Z-Band QuickClip™) 

 

• Méret 
- Felnőtt 
- Gyermek 
- újszülött 

• 6 választható szín a színkódoláshoz 
- Kapcsos: vörös, kék, sárga, zöld, 
és rózsaszín 
- Öntapadós Z-Band Direct: vörös, 
kék, sárga, zöld,  
rózsaszín és narancssárga csak 
felnőtt méretben 
 

Környezeti jellemzők 
 
HC100 működési környezet 
• Működési hőmérséklet  4,4°C - 40°C 
• Tárolási hőmérséklet -40°C - 60°C 
• Működési páratartalom 20% - 85% 

kicsapódás mentes 
• Tárolási páratartalom 5% - 85% 

kicsapódás mentes 
 
Kellékanyag kazetta működési környezet 
• Használati hőmérséklet  -40°C - 60°C 
• Tárolási hőmérséklet 0°C - 25°C    

35% - 50% kicsapódás mentes 
páratartalom mellett 

 
Elektromos jellemzők 
• Univerzális tápegység 100 – 240 ~V,  

50 – 60Hz 
 
Megfelel az alábbi szabványoknak 
• Kibocsátás: FCC Part 15, Subpart B, 

VCCI, C-Tick 
• Kibocsátás és érzékenység: (CE): EN 

55022 Class B and EN 55024 
•  Biztonsági előírások: CB Scheme IEC 

60950-1:2001, TÜV NRTL 
• Tápegység: IEC 60601-1:1995 
 
Méretek 
• Szélesség 127mm 
• Magasság178mm 
• Hosszúság 242mm 
• Tömeg 1,4kg 
153mm magas helyre van szükség a 
nyomtató fölött a kazettacseréhez! 
 
Opciók, és kiegészítők 
 
• Ethernet – ZebraNet® 10/100 belső 

Print Szerver  – utólag nem beépíthető, 
RS232 és USB interfész is használható 
marad 

• • Wireless 802.11 b/g – ZebraNet belső 
vezetéknélküli Print Szerver – utólag 
nem beépíthető, RS232 és USB 
interfész is használható marad 

•  Font készletek – ázsiai és más 
nemzetközi 

• Gyárilag szerelt 64MB (58MB érhető 
el a felhasználó számára) flash 
memória opció 

• • ZBI 2.0™ – utólag is beépíthető 

ZEBRALINK™ megoldások 
Software 
•  ZebraDesigner™ Pro 
•  ZebraDesigner 
•  ZebraNet™ Bridge Enterprise 
•  ZebraNet Utilities v7.0 
•  ZebraDesigner Driver 
•  Zebra Universal Driver 
•  ZBI 2.0 
•  ZBI-Developer™ 
 
Hálózati opciók 
• Ethernet – ZebraNet 10/100 belső Print 

Server 
• Wireless 802.11 b/g – ZebraNet belső 

RF és Print Server 
Firmware 
•  ZPL II 
•  Web View 
•  Alert 
 
Vonalkód típusok 
1D kódok: 
• Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, 

Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, 
GS1 DataBar™ (formerly RSS), 
Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, 
Logmars, MSI, Plessey, Postnet, 
Standard 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 
UPC-A és UPC-E  EAN 2 vagy 5 
digites kiterjesztéssel 

2D kódok: 
•  Aztec Code, Codablock, Code 49, 

Data Matrix, MaxiCode, 
MicroPDF417, PDF417, QR Code 

 
Fontok és grafikák 
• Alap pontmátrix Zebra fontok:A, B, C, 

D, E (OCR-B), F, G, H (OCR-A), GS, 
P, Q, R,S, T, U, V & Ø Smooth font 
(CG Triumvirate™ Bold Condensed) 

• Támogatja a felhasználó által megadott 
fontok és grafikák használatát – 
például logó nyomtatás 

• A pontmátrix kódokat szélesség, és 
külön magasság irányban tízszeresükre 
lehet nagyítani Az E és H (OCR-B és 
OCR-A), nagyítva nem felelnek meg a 
vonatkozó szabványoknak 

• Egyenletesen nagyítható font a Ø (CG 
Triumvirate Bold Condensed) 
szélesség, és külön magasság irányban 
pontonként nagyítható az élek 
megtartása mellett max. 1500x1500 
pont méretig 

Az optimális nyomtatási minőség és 
nyomtató működés biztosítása érdekében 
használjon eredet Zebra kellékanyagokat. 
 


