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105SLPlus

Termotransférová tlačiareň Zebra 105SLPlus

Priemyselná tlačiareň ZEBRA 105SLPlus je ideálna pre ekonomickú tlač s požiadavkami vysokého rozlíšenia tlačovej kvality. Tieto 
celokovové tlačiarne poskytujú spoľahlivú a odolnú tlač pre všetky požadované aplikácie. Možnosti viacnásobnej konektivity 
zaručujú ľahké zapojenie tlačiarne 105SLPlus do existujúcich operácií. 

Popis

Štandardné vlastnosti
 » Vďaka celokovovej konštrukcii a robustnému tlačo-

vému mechanizmu sa 105SLPlus skvele hodí do ne-
pretržitých pracovných procesov v tých najnáročnejších 
výrobných a skladových prostrediach

 » 105SLPlus používa osvedčenú elektronickú platformu 
výrobcu ZEBRA  - model 105SLPlus je navrhnutý pre rie-
šenie vysokoobjemových aplikácií a ponúka dostatok 
pamäte pre uloženie formátov, fontov a grafiky (16 MB 
SDRAM + 8 MB Flash pamäte)

 » Intuitívne, multijazykové grafické LCD užívateľské 
rozhranie minimalizuje zaučenie obsluhy - s užívateľsky 

nastaviteľným heslom na zabezpečenie ochrany
 » Technológia Energy Equalizer™ (E3™) predlžuje život-

nosť tlačovej hlavy a poskytuje vynikajúcu kvalitu tlače
 » Zjednodušenie zakladania pásky počas prevádzky 

minimalizuje prestoje
 » Certifikát ENERGY STAR
 » ľahšie zapadnutie do existujúcich operácií: tlačiareň 

prichádza s možnosťou viacnásobnej konektivity 
(štandardne: paralelné, sériové, USB a Ethernet; voliteľne: 
ZebraNet® b/g Print Server)



AG FOIL s.r.o.
Veselé 426, 922 08 Veselé
Tel.: +421 337 720 541
Fax: +421 337 720 543

Kontaktujte nás, ochotne 
odpovieme na Vaše otázky
email: predaj@agfoil.com
www.agfoil.eu

Výroba 
 » Identifikačné etikety produktov
 » Označovanie balíkov
 » Príjem/odosielanie
 » work-in-process

Transport & Logistika
 » vychystávanie / balenie 
 » odosielanie / príjem

 » cross-docking
 » compliance labeling

Maloobchod
 » príjem/odosielanie

Vládne ištitúcie
 » sledovanie majetku
 » inventarizácia
 » registratúra, archívy

 » Rozlíšenie tlače: 203 dpi/bodov na mm, 300 dpi/12 
bodov na mm (voliteľne)

 » Pamäť: 16 MB SDRAM; 8 MB Flash
 » Rýchlosť tlače: 203dpi: 305mm/12“ za sek; 300 dpi: 254 

mm/10” za sek
 » Šírka tlače: 104mm/4.09“
 » Dĺžka tlače: 203dpi: 3810 mm/150”; 300dpi: 2540 

mm/100” (pri štandardnej pamäti)
 » Typy médií: nekonečný pás, s perforáciou, čierna značka, 

so zárezmi
 » Hrúbka média (label & liner): 0.003”/0.076mm 

-  0.012”/0.305mm
 » Max. šírka média: 203 mm/8.0”  vonkajší priemer 

kotúča;  76 mm/3.0” dutinka
 » Max. dĺžka nekontinuál. etikiet: 39”/991mm
 » Štandard. dĺžka pásky: 1476’/450m alebo 984’/300m
 » Max. šírka kotúča pásky: 3.2”/81.3mm vonkajší priemer 

s 1.0”/25.4mm dutinkou
 » Šírka pásky: 0.79”/20mm - 4.33”/110mm
 » Operačná teplota: Thermal transfer = 5°C/40°F - 

40°C/105°F; Direct thermal = 0°C/32°F - 40°C/105°F
 » Operačná vlhosť: 20%-85% (non-condensing)
 » Skladovacia/Prepravná teplota: -40°C do 60°C/140°F
 » Skladovacia vlhkosť: 5%-85% (non-condensing)
 » Rozmery (šírka x výška x hrúbka): 10.31”/261.9mm x 

15.5”/393.7mm x 20.38”/517.5m
 » Hmotnosť: 50 lbs/22.7 kg

 » Univerzálne napájanie: 100-240 VAC, 47–63 Hz
 » Normy: IEC 60950-1, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 

61000-3-2, EN 61000-3-3
 » Product Markings: cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, 

C-Tick, NOM, S-Mark(Arg), CCC, GOST-R, BSMI, KCC, and 
UkrSEPRO

 » Fonty: tlačové riešenie Zebra Global vrátane Unicode™, 
Swiss 721 font standard, Bitmap. fonty A - H a GS 
symboly sú rozšíriteľné až 10x,  height- and width-in-
dependent, Smooth-scalable font Ø (CG Triumvirate™ 
Bold Condensed) je rozšíriteľný dot-by-dot, height- and 
width-independent, IBM®Code Page 850 International 
Characters, Contains UFST® from Agfa Monotype 
Corporation, Firmware support for downloadable 
TrueType™ fonts, ďalšie fonty k dispozícii

 » Grafické možnosti: Supports user-defined fonts and 
graphics, including custom logos Barcode Symbologies: 
All standard linear and 2D barcodes supported

 » Software: ZebraDesigner™ Pro, ZebraDesigner for XML, 
ZebraNet™ Bridge Enterprise, ZebraNet™ Utilities v 
7.0, Optional Connectivity: ZebraNet® b/g Print Server 
(internal)

 » Firmware: ZPL II®, Zebra Global Printing Solution, Web 
View & Alert, ZBI 2.0™ (optional)

 » Rozšírenia: 300 dpi, Cutter and catch tray, Media rewind 
spindle—internal finished roll rewind or passive-peel 
with liner take-up spindle 64 MB On-Board Linear Flash 
Memory (factory installed only), Scalable and internatio-
nal fonts ZebraLink™ Solutions

Ideálna pre aplikácie

Technické špecifikácie


