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Termotransférová tlačiareň Zebra 110 Xi4

110 Xi4

Tlačiareň etikiet Zebra 110 Xi4 je zástupcom inovovaného najvýkonnejšieho radu tlačiarní Zebra série Xi4. Tlačiareň možno va-
riantne dodať s rozlíšením tlačovej hlavy 203, 300 alebo 600DPI. Rovnako ako pri ostatných termotransférových tlačiarní etikiet 
radu Xi4 dovoľuje jej robustná kovová konštrukcia 24-hodinové nasadenie v náročnom priemyselnom prostredí.

 » výkonnosť a odolná kovová konštrukcia
 » podpora unicode, XML
 » rozlíšenie tlačovej hlavy 203,300 a 600 DPI pri šírke 

potlače 102mm
 » voliteľná diagnostika chybných elementov pre tlačovú 

hlavu
 » RFID upgrade Ready pre jednoduché rozšírenie a pre-

chod na technológiu RFID UHF
 » štandardne ZebraNet printserver pre pripojenie do siete 

Ethernet

 » integrované počítadlo potlačených etikiet a použité 
termotransférpásky

 » voliteľne vnútorný navíjač, rezač, bezdrôtový ZebraNet 
printserver PLUS pre pripojenie do bezdrôtovej siete, 
port pre aplikátor etikiet, rozšírenie Flash pamäte on-
-board na 64MB

 » držiak etikiet pre priemer dutinky etikiet 75 mm a 40 mm
 » pre tlačiarne poskytujeme plný záručný i pozáručný 

servis
 » dodávame originálný spotrebný materiál

Popis

Charakteristika
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Technické údaje

Typické prostredie použitia tlačiarne Zebra 110Xi4
 » Automobilový priemysel (označovanie výrobkov a materiálov)
 » Transport a logistika (označovanie paliet a zásielok atď.)
 » Výroba a priemysel (označovanie materiálov, skladov atď.)

 » Typ tlače: termotransfér, priama termotlač
 » Rozlíšenie: 203 DPI (8 bodov/mm), 300 DPI (12 bodov/

mm) alebo 600 DPI (23,5 bodov/mm) - voliteľne s detek-
ciou chybných elementov

 » Tlačová rýchlosť: až 356 mm/s v rozlíšení 203 DPI
 » Šírka potlače: 203, 300 a 600 DPI - 102 mm
 » Maximálna dĺžka: 991 mm
 » Termotransférpáska: pre 203, 300 a 600 DPI - šírka 20 

až 110 mm (šírka pásky by mala byť minimálne rovnaká 
alebo väčšia než šírka média)

 » Rozhranie: USB 2.0, sériové RS-232, paralelné rozhranie, 
interné rozhranie Ethernet 1 0/1 00, RS 422/485, voliteľne 
bezdrôtový ZebraNet

 » Pamäť: SDRAM 16 MB , Flash 8 MB voliteľne 64 MB 
 » Riadenie: Zebra Programming Language ZPL II - za-

bezpečuje kompatibilitu s ostatnými tlačiarňami Zebra; 
programy pre návrh a tlač etikiet, XML, APL

 » Čiarový kód: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, 
Codabar, ISBT 1 28, UPC/EAN vrátane dodatkových 
kódov, Postnet, Interleav ed 2 of 5, Standard 2 of 5, 
Industrial 2 of 5, LOGMARS, MSI, Plessey  
dvojdimenzionálne kódy: PDF 417, Micro PDF 417, 
CODABLOCK, Code 49, Max iCode, DataMatrix , QR Code, 
RSS kódy , TLC39, Aztec

 » Operačná teplota: priama termotlač: 0 °C až 40 °C;  
                                     termotransfértlač: 5 °C až 40 °C

 » Napájanie: 90 až 264 V

Voliteľné rozšírenia

 » rezač
 » vnútorný navíjač
 » odlepovací modul
 » port pre aplikátor
 » rozhranie IBM Twinax (emuluje tlačiarne systémov IBM 

3X a AS/400)
 » rozhranie IBM Coax (emuluje tlačiarne systému IBM 3270) 
 » bezdrôtový ZebraNet PrintServer PLUS
 » 75 mm odvíjací trn
 » klávesnicová jednotka KDU


