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Bileklik basımı için
ideal çözüm
HC100 bileklik yazıcı, kullanıcıyı 
düşünerek tasarlanmıştır. Küçük 
boyutlu HC100 termal yazıcımız, kolay 
yüklenen kartuşlar ile buluşarak, bileklik 
basımında ideal bir çözüm sunmaktadır. 
sağlık, eğlence, konaklama ve ağırlama 
uygulamaları için uygun, geniş bileklik 
çeşitlerine sahiptir.

Kolay yüklenme özellikleri, minimum 
kullanıcı müdahalesi gerektirirken, 
akıllı teknolojisi, bileklik tipini algılayıp 
ayarları otomatik olarak kalibre ederek 
daha az atık ve optimum baskı kalitesi 
sağlar. HC100 yazıcıyı kullanmak ya da 
kartuşu yüklemek veya değiştirmek 
için minimal eğitim gerekir – tüm 
bunlar hızla ve kolayca yapılabilir.

İşlevsellikve eğlenceyi bir arada sunan 
geniş renk çeşitleri ve su geçirmez 
yapışkanlar ile temalı parklar ve 
eğlence yerleri için idealdir. Daha 
yüksek baskı hızları sayesinde kuyruklar 
azalırken, kaliteli baskılar giriş kontrol 
uygulamaları için idealdir.

HC100 yazıcı hastanelerde kullanılan 
çoğu dezenfektanlara karşı dirençli 
olup, tüm endüstri standardı tek 
boyutlu ve iki boyutlu barkod 
sembolojilerini basarak, yazıcıda 
medya değişimi yapmaya gerek 
olmaksızın idari personelin hasta 
kabullerini hızlı ve güvenli bir şekilde 
yapmasını sağlar. Geniş bir çeşitliliğe 
sahip uzun ömürlü sağlık sektörü 
bilekliklerinde Zebra’nın anti-bakteriyel 
malzemesi kullanılmakta olup, çocuk, 
ultra yumuşak, konforlu ve QuickClip™ 
versiyonları da mevcuttur.

Kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanın: orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanın!
yazıcıdaki bileklik tipinin kolayca anlaşılabilmesi için her bir kartuşun üzerinde bileklik ölçüsü, 
rengi ve parça numarası belirtilen bir etiket bulunmaktadır.
• Z-band® bilekliklerde standart olarak anti-bakteriyel bir 

kaplama olup, yetişkin, çocuk ve yenidoğan boyları ile 
yapışkanlı ve klipsli çeşitleri mevcuttur.

• Herkese uygun tek boy Fun and splash bileklikler, çeşitli
renklerde ve su geçirmez yapışkanlı olup, bir günlük ya da
birkaç günlük kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com’u ziyaret edin

Zebra® HC100™
bileklik yazıcı

İdeal kullanım amaçları:

• Sağlık

• Konaklama ve Ağırlama

Uygulamalar:
• Temalı parklar

• Spor etkinlikleri

• Tesisler ve oteller

• Giriş kontrolü

• VIP

• Misafi r/Ziyaretçi kabulleri

• Hastane kabulleri

• Hasta Kimlikleri



Kısa TEKNİK ÖZELLİKLER*

ZEbRa HC100 bİLEKLİK yaZıCı

Standart özellikler
• Otomatik medya yükleme – yükleme-çıkarma 

işlemleri sırasında kullanıcı medya ile  
temas etmez

• Otomatik baskı hızı ayarı – takılan kartuşa göre 
dakikada 102mm'ye kadar

• barkod, metin ve grafiklerin direkt 
termal baskısı

• Çift duvarlı çerçeve, darbelere dayanıklı plastik
• ZPL™ veya ZPL ıı™ programlama dili
• 32-bit RısC işlemci
• 16Mb sDRaM bellek standart (kullanıcı 

tarafından 4Mb kullanılabilir)
• 8Mb flaş bellek standart (kullanıcı tarafından 

2Mb kullanılabilir)
• Zebra E3™ yazıcı Kafası Enerji Kontrolü
• İki iletişim arabirimi: seri ve Usb
• sayaçlı baskı uzunluğu izleme
• ışıklı medya durumu göstergesi
• aletsiz yazıcı kafası ve merdane değiştirme
• Çok sayıda dilde basım için Unicode™ uyumlu
• anında medya kalibrasyonu – medya 

israfına paydos
• 16 adet yerleşik, genişletilebilir biteşlemli 

yazı tipi
• bir adet yerleşik, ölçeklenebilir yazı tipi
• Kapak sensörü
• standart yırtma modu özelliği
• XML destekli basım – bilgi sistemleri ile XML 

iletişimine olanak verir

Yazıcı teknik özellikleri

Maksimum baskı uzunluğu
• 558mm/22.0"
Minimum baskı uzunluğu
• 76mm/3"
Baskı genişlikleri
• 19.05mm/0.75", 25.4mm/1", 30.16mm/1.1875"
Çözünürlük
• 300dpi/12 nokta/mm
Maksimum baskı hızı
• 51mm/saniye (sağlık)
• 102mm/saniye (Z-band Fun & Z-band splash) 
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Medya özellikleri

Etiketler
Zebra, konaklama-ağırlama ve sağlık sektörleri 
için çok çeşitli bileklik çözümleri sunmaktadır. 
Sağlık sektörü bilekliği
• yapışkanlı veya klipsli

• yetişkin, çocuk ve bebek boyları

• Özel olarak daha iyi hasta bakımı ve güvenliği 
sağlanması için hastane koşullarında kullanım 
için tasarlanmıştır. Tipik hastane kullanımına 
dayanıklılığı bağımsız olarak test edilmiştir

Biyositler içeren anti-bakteriyal bileklikleri 
güvenle kullanabilirsiniz. Daima kullanmadan 
önce etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.

Konaklama ve ağırlama sektörü bileklikleri
• bir günlük ve birkaç günlük bileklik seçenekleri
• yedi çeşit parlak cilalı renklerde
• Eğlence ve gezi mekanları, spor etkinlikleri ve 

tesisler için
• İstek üzerine değişken baskılar, nakit ödemesiz 

işlemler ve genel olarak daha akıllı etkinlik 
yönetimi sağlar

Çalışma özellikleri

Ortam
• Çalışma sıcaklığı: 4.4°C ile 40°C arası
• Depolama sıcaklığı: -40° ile 60°C arası
• Çalışma nem oranı: %20 ile %85 arası 

(yoğuşmasız bağıl nem oranı)
• Depolama nem oranı: %5 ile %85 arası 

(yoğuşmasız bağıl nem oranı)
Bileklik kartuşu ortam özellikleri
• servis sıcaklığı: -40°C ile 60°C arası
• Depolama sıcaklığı: 0°C ile 21°C arası (%35 ile 

%50 arası bağıl nem oranında)
Elektrik
• Universal güç kaynağı (PFC-uyumlu) 100-240 

VaC, 50-60 Hz
Kurum onayları
• Emisyonlar: FCC bölüm 15, alt-bölüm b,  

VCCı, C-Tick
• Emisyon ve Duyarlılık: (CE): EN 55022 sınıf b  

ve EN 55024
• Güvenlik: Cb scheme ıEC 60950-1:2001,  

TÜV, NRTL
• Güç kaynağı: ıEC 60601-1:1995

Fiziksel Özellikler
• Genişlik: 127mm/5"
• yükseklik: 178mm/7" (Kartuş yüklemek için 

yazıcı üzerinde 153mm (6") boşluk 
gerekmektedir)

• Derinlik: 242mm/9.5"
• ağırlık: 1.4kg/3.1lb
• sağlık sektörüne yönelik, silinebilen plastik 

malzeme, çeşitli dezenfektanlar, kimyasallar 
ve temizlik solüsyonlarına karşı dirençlidir 
Tam liste için zebra.com'a bakınız

Opsiyonlar ve aksesuarlar
• Ethernet – ZebraNet™ 10/100 Dahili yazıcı 

sunucusu - sadece fabrika montajlı olarak seri 
ve Usb arabirimlerle birlikte sunulmaktadır

• Kablosuz 802.11b/g – ZebraNet ınternal 
Wireless Plus yazıcı sunucusu – sadece fabrika 
montajlı olarak seri/Usb arabirimiyle birlikte 
sunulmaktadır

• yazı tipi paketleri – asya ve diğer uluslararası 
yazı tipi kitleri

• Fabrika montajlı 64Mb flaş bellek opsiyonu 
(kullanıcı tarafından 58Mb kullanılabilir)

• Zbı 2.0™ (opsiyonel)

Yazı Tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Yazı tipleri ve karakter setleri
• Karakter yazı tipleri: standart biteşlemli Zebra 

yazı tipleri:a, b, C, D, E (OCR-b), F, G, H (OCR-a), 
Gs, P, Q, R, s, T, U, V & Ø yumuşak yazı tipi (CG 
Triumvirate™ Daraltılmış Kalın)

• Kullanıcı tanımlı yazı tiplerini ve grafikleri 
destekler – özel logolar dahil

• biteşlemli yazı tipleri 10 kata kadar büyütülebilir 
(yükseklik ve genişlikten bağımsız olarak) 
ancak, E ve H yazı tipleri (OCR-b ve OCR-a) 
büyütüldüğünde spesifikasyon kapsamında 
kabul edilmemektedir

• yumuşak ölçeklenebilir Ø yazı tipi (CG 
Triumvirate Daraltılmış Kalın) 1500 x 1500 
noktaya dek kenarları bozulmadan noktası 
noktasına, yükseklik ve genişlikten bağımsız 
olarak büyütülebilir

Barkod sembolojileri
Linear barkodlar:

• Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 
128, EaN-8, EaN-13, EaN-14, Gs1 Databar™ 
(eski Rss), ındustrial 2-of-5, ınterleaved 5-of-5, 
Logmars, Msı, Plessey, Postnet, standard 2-of-
5, UPC-a, UPC-E, EaN 2 ve 5 rakamlı uzantılar 
ile UPC-a ve UPC-E

İki boyutlu:
• aztec Code, Codablock, Code 49, Data Matrix, 

MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code

ZebraLink Çözümleri

Yazılım
• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraDesigner
• ZebraNet™ bridge Enterprise
• ZebraNet Utilities v7.0
• ZebraDesigner sürücüsü
• Zebra Evrensel sürücü
• bı 2.0
• bı-Developer™
Ağ opsiyonları
• Ethernet – ZebraNet 10/100 Dahili yazıcı 

sunucusu
• Kablosuz 802.11 b/g – ZebraNet ınternal 

Wireless Plus yazıcı sunucusu
• Zebra POs sürücüsü
Cihaz Yazılımı
• ZPL ıı
• Web Görünümü 
• Uyarı

*bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.
©2012 ZıH Corp. Zebra, Zebra başı resmi, E3, QuickClip, Z-band, Zbı 2.0, Zbı-Developer, ZebraDesigner, ZebraLink, ZebraNet, ZPL, ZPL ıı ve tüm ürün adları ve numaraları Zebra ticari markaları olup, ve 
belirli yerlerde ZıH Corp tescilli ticari markaları olabilir. Tüm hakları saklıdır. Unicode, bir Unicode, ınc. ticari markasıdır. CG Triumvirate, bir Monotype ımaging, ınc. ticari markası olup, belirli yerlerde tescilli 
olabilir. Gs1 Databar, bir Gs1 Us, ınc. ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. 
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