
1 Zebra ZE500 Serisi Yazıcı ürün bilgileri

Zebra® ZE500™
Serisi Yazıcı

Yenilikçi tasarım, daha fazla avantaj

Yeni ZE500 Serisi, OEM yazıcılar 
konusunda yenilikçi bir yaklaşımı temsil 
etmektedir. Müşterilerin deneyimleri 
ile ilgili geniş kapsamlı araştırmalara 
dayanarak geliştirilen yeni tasarım; 
kullanım, entegrasyon ve servis 
kolaylığı sunar. Müşteri ihtiyaçları 
ön planda tutularak üretilen ZE500 
Yazıcı, kritik önem taşıyan “yazdır ve 
uygula” çözümlerinin kesintisiz bir 
şekilde çalışması sağlanacak şekilde 
tasarlanmıştır.

ZE500 yazıcının şık tasarımı, 
bakım kolaylığı sağlamakta ve 
hizmet dışı kalma süresini son 
derece kısaltmaktadır. Üç rollerda 
yazıcının elektronik sistemine erişim 
gerektirmeksizin birkaç dakikada 
değiştirilebilmektedir. Yazıcı kafasının 
açıkta olması, temizlenmesini ve 
değiştirilmesini kolaylaştırmakta, hızla 

değiştirilebilen modüler hareket sistemi 
yazıcının onarım süresini kısaltmaktadır. 
Gelişmiş RFID özellikleri, daha yüksek 
takip kapasitesi sunarak, işletme 
verimliliğini arttırır.

Ribbon değişikliği gibi rutin işlemler, 
kolay ve basittir (ve de iki yazıcı 
genişliği için de aynıdır). Yeni grafi k 
ekran çıkarılabilir ve döndürülebilir, 
böylece esnek konumlandırma 
sayesinde daha fazla kullanım ve 
entegrasyon kolaylığı sağlanmaktadır.

Kullanıcı deneyimi geliştirilmiştir: yeni 
tasarım, “yazdır ve uygula” cihazlarıyla 
entegrasyon kolaylığı sağlar ayrıca toza 
ve suya karşı daha dayanıklıdır. Bağlantı 
portlarının arttırılması ve aplikatör portu 
yazılım denetiminin daha geliştirilmesi 
sonucunda daha fazla entegrasyon 
esnekliği sağlanmıştır.

Aşağıdaki sektörlerdeki ürünler, 
karton kutular, kasalar ve paletler 
için “yazdır ve uygula” etiket 
aplikasyonları için idealdir:

• İmalat ve depolama

• Otomotiv

• Ecza

• Gıda ve içecek

• Sağlık ve güzellik

Zebra yazıcınızdan en iyi şekilde yararlanın: orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanın!

Zebra tarafından ZE500 Serisi Yazıcılar için birçok sarf malzemeleri sunulmaktadır. 
Bunların tümü yüksek standartlarda üretilmiş ve çeşitli uygulamalar için uygundur.

• Özel olarak Zebra yazıcılar için üretilmiştir 

• Optimum performans için laboratuvar testlerinden geçmiştir

• Yazıcı kafalarında eskime ve yıpranmayı en aza indirdiği kanıtlanmıştır

Daha fazla bilgi için, www.zebra.com’u ziyaret edin
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KISA TEKNİK ÖZELLİKLER*

ZEBRA ZE500 SERİSİ YAZICI

Standart özellikler

• Baskı yöntemleri: termal transfer veya 
direkt termal

• Yön: sağ veya sol
• Tamamen metal endüstriyel konstrüksiyon
• 16MB SDRAM, 64MB fl aş bellek
• Aplikatör arabirimi
• Geçirgen ve yansıtıcı medya sensörleri
• Çok seviyeli Element Energy Equalizer™ (E3™) 

ile üstün baskı kalitesi
• Gerçek zaman saati
• Dönebilen ekran
• ZPL II™ – Zebra yazıcılar için evrensel dil

Yazıcı teknik özellikleri

ZE500-4™:
Maksimum baskı genişliği:

• 104mm

Medya teknik özellikleri

• Etiket ve kaplama genişliği: 16mm ile 
114mm arası

• Geri beslemeli minimum uzunluk: 13mm
• Geri beslemesiz minimum uzunluk: 6.5mm
• Akış modunda minimum uzunluk: 6.5mm
• Maksimum uzunluk: 990mm
• Maksimum sürekli medya baskı uzunluğu: 

3810mm
• Ribbon genişliği: 25.4mm ile 107mm arası

Çözünürlük

• 8 nokta/mm (203dpi) ya da 12 nokta/mm (300dpi)

Maksimum baskı hızı:

• 305mm/saniye (203 ve 300 dpi)

ZE500-6™: 
Maksimum baskı genişliği:

• 168mm

Medya teknik özellikleri

• Etiket ve kaplama genişliği: 76mm ile 
180mm arası

• Geri beslemeli minimum uzunluk: 76mm
• Geri beslemesiz minimum uzunluk: 25.4mm
• Akış modunda minimum uzunluk: 25.4mm
• Maksimum uzunluk: 990mm
• Maksimum sürekli medya baskı uzunluğu: 

3810mm
• Ribbon genişliği: 76mm ile 180mm arası

Çözünürlük

• 8 nokta/mm (203dpi) ya da 12 nokta/mm (300dpi)

Maksimum baskı hızı:

• 305mm/saniye (203dpi)
• 254mm/saniye (300dpi)

RFID (Sadece ZE500-4):

• UHF EPC Gen 2 V1.2/ ISO 18000-6C ile uyumlu 
etiketleri destekler

• Ürün bazında kısa aralıklı etiketler basar ve 
kodlar

• Değişken RFID güç ayarları en geniş etiket 
yelpazesini destekler

• RFID iş izleme araçları, RFID performansını 
takip eder

• RFID ZPL® komutları, mevcut Zebra RFID 
yazıcılar ile uyum sağlar

• Sektör standardı, birçok farklı fi rma çiplerini 
kapsayan serileştirme (MCS) desteği

• ATA Spec 2000 ile uyumlu, kullanıcı belleği blok 
sabit kilitlemesini destekler

• Entegre ThingMagic® RFID Okuyucu/Kodlayıcı

Medya özellikleri

Etiketler

Medya kalınlığı (etiket ve kaplama)

• ZE500-4: 0.135mm ile 0.254mm arası
• ZE500-6: 0.076mm ile 0.305mm arası

Medya tipleri

• Sürekli, pres kesimli veya siyah işaretli

Ribbonlar

Maksimum rulo boyutu
• 101.6mm (dış çap), 25.4mm (göbek iç çapı)

Standart uzunluk
• 600m kapasite

Çalışma özellikleri

Ortam

• Çalışma sıcaklığı: 0°C ile 40°C arası
• Depolama sıcaklığı: -40°C ile 71°C arası
• Çalışma nem oranı: %20 ile %95 arası 

(yoğuşmasız bağıl nem oranı)
• Depolama nem oranı: %5 ile %95 arası 

(yoğuşmasız bağıl nem oranı)

Elektrik

• Evrensel güç kaynağı (90–264VAC; 47–63Hz 
güç faktörü düzeltmeli) 

Bağlantı

• Paralel port: Centronics®-uyumlu
• Seri arabirim: RS-232
• USB 2.0
• Dahili ZebraNet™ 10/100
• DB-15F konnektörlü aplikatör arabirimi
• Opsiyonel ZebraNet b/g Yazıcı Sunucusu

Kurum onayları

• VCCI, CCC 
 – Standart onaylar: IEC 60950-1; EN 55022, 
Sınıf A; EN 55024; EN 61000-3-2, 3-3

 – Ürün işaretleri: NRTL; CE; FCC A; ICES-003; 
VCCI; C-Tick; CCC; NOM; Gost-R; S-Mark; 
KCC; BSMI

Fiziksel özellikler

ZE500-4:
• Genişlik: 245mm
• Derinlik: 379mm
• Yükseklik: 300mm
• Ağırlık: 15.4kg

ZE500-6:
• Genişlik: 245mm
• Derinlik: 438mm
• Yükseklik: 300mm
• Ağırlık: 17.3kg

Yazı Tipleri/Grafi kler/Sembolojiler

Yazı tipleri ve karakter setleri

• Unicode™ ile Zebra global baskı çözümü
• Swiss 721 yazı tipi standart
• A ile H arası biteşlemli yazı tipleri ve 

GS sembolleri 10 kata kadar büyütülebilir 
(yükseklik ve genişlikten bağımsız olarak)

• Yumuşak ölçeklenebilir Ø yazı tipi 
(CG Triumvirate™ Kalın Dar) nokta 
nokta, yükseklik ve genişlikten bağımsız 
olarak büyütülebilir

• IBM® Kod Sayfası 850 Uluslararası Karakterleri
• Agfa Monotype Corporation’dan 

UFST® içermektedir
• İndirilebilir TrueType™ yazı tipleri için cihaz 

yazılımı desteği
• Ek yazı tipleri mevcuttur

Grafi k özellikleri

• Özel logolar dahil olmak üzere, kullanıcı tanımlı 
yazı tipleri ve grafi kleri destekler

Barkod sembolojileri

• Tüm standart çizgisel ve 2 boyutlu barkodlar 
desteklenir

ZebraLink™ Çözümleri

Yazılım

• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraNet Bridge Enterprise
• ZBI 2.0™ ZBI-Developer™

Cihaz yazılımı

• ZPL II
• Web Görünümü
• Uyarı
• ZBI 2.0

Lütfen kullandıktan sonra geri dönüşüme verin

Diğer EMEA Ofi sleri
EMEA Genel Merkezi: Britanya Avrupa: Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Rusya 
Orta Doğu ve Afrika: Dubai, Güney Afrika
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