Zebra MZ 220/320 mobil vonalkód nyomtató
A Zebra új MZ sorozata
újabb felhasználókat talál
a mozgás közben nyomtatni
kívánók körében. Ezek a
tenyér méretű direkt thermo
nyomtatók
kitűnően
alkalmazhatók minden olyan
területen, ahol gyors nyugta
adás szükséges.
Használata
felváltja a
hosszadalmas és nagy
hibaszázalékú toll és papír
alapú
dokumentálást.
A kis tömegű nyomtatók a
testre helyezhetők, övre
vagy vállszijjal ellátva a
vállunkra tehetjük, miközben
mindkét kezünk szabadon maradhat. A mini nyomtatók 48 mm (MZ 220) és
73,7 mm (MZ 320) maximális szélességben nyomtathatnak. Nagy sebességű
mikroprocesszoruk és kiterjesztett memóriájuknak köszönhetően nagy a
nyomtatási sebességük. A készülékek egyszerűen működtethetőek azok
számára is, akik még sohasem használtak vonalkód nyomtatókat. Az
eszközökön található LED kijelzők folyamatosan tájékoztatják a felhasználót
az akkumulátor töltöttségi állapotáról, a média fogyásáról, az adatátviteli
folyamatokról és a vezeték nélküli kapcsolatok kialakulásáról. A többszörös
töltős dokkoló leegyszerűsíti a munkanap végén a készülékek újratöltését.
Az MZ sorozat legalkalmasabb területei: a szervízelő és karbantartó irodák,
a kiszállító cégek, az éttremi rendszerek, a mobil pénztárak, a parkolási
társaságok, személyszállító vállalatok és a közületi számlázás, mérőóra
leolvasás.
Az MZ 220/320 mobil nyomtatók jellemzői:
-Nyomtatási mód: direkt termo
-Fizikai jellemzők:
MZ 220: Szélesség: 80,8 mm; Mélység: 57,4 mm;
Magasság: 167,6 mm; Tömeg: 0,32 kg.
MZ 320: Szélesség: 104,4 mm; Mélység: 57,4 mm;
Magasság: 135,6 mm; Tömeg: 0,34 kg.
-Maximális nyomtatási terület:
Szélesség: 48 mm (MZ 220); 73,7 mm (MZ 320)
Hosszúság: 813 mm (MZ 220 és MZ 320)
-Felbontás: 8 dot/mm (200 dpi) (MZ 220 és MZ 320)
-Maximális nyomtatási sebesség:
76 mm/sec.,
-Felépítés: Könnyű, erős műanyag ház
Az alapcsomag tartalma:
-MZ 220 vagy 320 mobil vonalkód nyomtató
(USB és IrDA kapcsolati lehetőség, öv klipsz)
-Tisztító toll és rövid termék leírás
-Egy db papírtekercs
-Hálózati AC adapter
-Regisztrációs kártya (internetről frissíthető
információk)

Egyéb tulajdonságok:

4 MB Flash memória,
8 MB SRAM
Egyszerű használat:
egyszeri gombnyomás,
folyamatos LED kontroll
Nagy sebességű
mikroprocesszor
Gyors nyomtatás
Könnyű médiacsere
A papirtekercs aktuális
mennyisége egy áttetsző
ablakon keresztül ellenőrizhető
IrDA (standard)
Bluetooth (opcionális)
Öv klipsz és vállszíj
Négy készülékes dokkoló

Kiegészítő lehetőségek:
-Bluetooth
-802.11b/g
-Védőtok
-Vállszíj
-4 eszközös töltős dokkoló
-Szivargyújtó adapter
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Specifikációk
Műszaki paraméterek
Fizikai jellemzők: MZ 220: Szélesség: 80,8 mm; Mélység: 57,4 mm; Magasság: 167,6 mm; Tömeg: 0,32 kg.
MZ 320: Szélesség: 104,4 mm; Mélység: 57,4 mm; Magasság: 135,6 mm; Tömeg: 0,34 kg.
Nyomtatási mód: direkt termo.
Nyomtatási sebesség: 76,2 mm/sec.
Felbontás: 8 dot/mm (200 dpi).
Környezeti hatások
Működési hőmérséklet: -10°C - 50°C, Raktározási/szállítási hőmérséklet: -20°C - 60°C.
Működési páratartalom 10 - 90% nem kondenzálódó.
IP42 vízállóság.
Elektronikai jellemzők
1,5 Ah Li-ion akkumulátor.
Kommunikációs adatátviteli lehetőségek
Standard USB 2.0, standard IrDA, opcionális Bluetooth és 802.11b/g.
Windows kompabilitás: CE.NET, Pocket PC, Windows Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE,
Windows XP. 2000 és NT.
Betűtípusok és karakterkészletek
Standard: 25 bitmap formátumú, 1 normál, skálázható (CG Triumvirate Bold Condensed).
Opcionális: letölthető bitmap vagy skálázható betűk.
Nemzetközi karakter készletek (standard): Kinai, japán, héber, arab, koreai, görög.
Grafikai jellemzők: Támogatja a felhasználó által meghatározott betűkészleteket és
grafikákat, beleértve a logókat is.
Vonalkód fajták
Code 39, Code 93, UCC/EAN 128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of 5, UPC-A, UPC-E,
EAN-8, EAN-13, EAN-14, PDF417, MaxiCode, RSS, QR kód, MSI/Plessey, FIM Post Net, TLC 39.
Média jellemzők
Az optimális nyomtatási minőségért és teljesítményért csak ajánlott anyagot használjon!
Max. tekercsátmérő: 47,8 mm külső átmérő egy 10,2 mm - 19 mm belső átmérővel rendelkező csévén.
Max. média szélesség: MZ 220: 50,8 mm; MZ 320: 76,2 mm.
Vastagság: 0,0508 mm - 0,1016 mm.
Média típus: direkt thermo nyugta papír vagy UV bevont média.
Memória
8 MB SRAM; 4 MB Flash.
Szabványok
FCC Part 15 és EN55022 Class B; FCC, ICS és európai standard az Bluetooth-ra és 802.11b/g-re;
CSA és IEC 60950 biztonsági standard; NOM, C-tick, VCCI, S-Mark.
Kiegészítő tartozékok:
Bluetooth, 802.11b/g, védőtok, vállszíj, 4 eszközös töltős dokkoló, szivargyújtó adapter.
Ütésállóság: 1,2 m magasról betonra ejthető.
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