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Zebra

Termotransferová tiskárna Zebra 105 SL

Zebra 105SL je nástupcem úspěšné termotransfertiskárny Zebra 105Se, jíž se vyrobilo a prodalo více než 100.000 kusů. Zebra 
105SL spojuje odolnost a výkonnost očekávanou od tiskárny S-řady s novými moderními technologiemi a vyšší rychlostí tisku.

Typickými místy použití tiskárny 105SL jsou průmyslové podniky s potřebou nepřetržitého potisku etiket, expedice výrobních 
linek, sklady, distribuční centra apod.. Tiskárnu lze rovněž doporučit na aplikace, kde se potiskují velké objemy etiket v kratším 
čase.

Patentovaný systém řízeného vyhřívání bodů tiskové hlavy Zebra E3 zajišťuje ostrý tisk obrázků, grafiky i písma i při vysokých 
rychlostech.

 » Tisková rychlost až 203 mm/s pro vyšší produktivitu
 » Dva procesory (RISC a CISC) pro rychlé formátování etiket 

během tisku.
 » Paměť DRAM 4 MB pro potisk o délce až 2692 mm.
 » Flash paměť 4 MB pro trvalé uložení fontů, grafiky nebo 

formátů etiket a jednoduchý upgrade firmware.
 » Řídicí panel s podsvíceným displejem LCD 2x 16 znaků. 

 » Integrovaný ZebraLink
 » Sériové i paralelní rozhraní.
 » Automatická kalibrace.
 » Oba typy senzorů na potiskovaný materiál, tj. průsvitový 

(pro potisk etiket na průsvitném podkladu) i odrazový 
(pro potisk etiket s černou značkou ze spodní strany na 
podkladu).

105 SL 

Popis

Charakteristika
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Technické údaje

Volitelná rozšíření
Tiskárna 105SL je nabízena ve dvou variantách rozlišení tiskové hlavy. Standardní rozlišení 8 bodů/mm (203 DPI) pokrývá většinu 
aplikací, kde je potřeba tisknout běžné velikosti čárových kódů. Pro vyšší kvalitu tisku, zejména u složitější grafiky, malých textů a 
čárových kódů s velkou hustotou se uplatní rozlišení 12 bodů/mm (300 DPI).

Volitelným příslušenstvím je odlepovací modul (peel-off ). V případě režimu tisku peel-off se etiketa po vytištění téměř celá od-
lepí. Tiskárna pak díky vestavěnému senzoru čeká, až obsluha etiketu odejme a teprve potom se může vytisknout další etiketa. 
Podkladový materiál se navíjí na trn uvnitř tiskárny. 

K dispozici je rovněž tzv. jednoduchý odlepovací modul bez možnosti navíjení podkladového materiálu. 

Běžný odlepovací modul může být doplněn o vnitřní navíječ, který slouží k navíjení potištěných etiket na trn uvnitř tiskárny. Při 
použití vnitřního navíječe se minimalizuje riziko poničení potištěných etiket a jejich styk s prachem a nečistotami vně tiskárny. 

Dalším volitelným příslušenstvím je řezač včetně zachytávacího koše, který je schopen odřezávat potiskované médium až do 
jeho maximální šířky. Způsob řezání lze softwarově řídit. Nelze kombinovat s odlepovacím modulem a vnitřním navíječem.

Dále je možné tiskáru doplinit o slot PCMCIA (pro použití s paměťovými PCkartami až 8 MB, interní nebo externí modul Zebra-
Net PrintServ er II (pro přímé připojení do sítě Ethernet), rozhraní Twinax a Coax , PCMCIA slot pro rádiovou kartu (Symbol, Cisco, 
Lucent) pro zapojení do Wifi 802.11/802,11b

 » Typ tisku: termotransfertisk nebo přímý termotisk
 » Rozlišení: standardně: 203 DPI (8 bodů/mm) 

                   volitelně: 300 DPI (11 ,8 bodů/mm)
 » Tisková rychlost: programově volitelná 51 až 203 mm/s
 » Šířka potisku: max. 104 mm
 » Max. délka potisku kont. média:  

                                203 DPI: 2692 mm (se standardní pamětí) 
                               300 DPI: 1651 mm (se standardní pamětí)

 » Médium: kotouč o průměru max . 203 mm, průměr 
dutinky min. 76 mm

 » Šířka média: 20 - 114 mm
 » Tloušťka média: 0,07 6 až 0,305 mm
 » Typ média: kontinuální nebo nekontinuální (etikety na 

světlejším podkladu, s vyseknutým oddělovacím otvo-
rem nebo černou značkou)

 » Min. délka etikety: navíjení: 6 mm 
                                       odlepování: 13 mm 
                                       odtrhávání: 18 mm 
                                       řezání: 38 mm

 » Max . délka etikety: 991 mm
 » Rozhraní: sériové RS-232/422/485 a obousměrné 

paralelní
 » Termotransfer páska: šířka pásky by měla být minimál-

ně stejná nebo větší než šířka média 
                                        max. vnější průměr: 81 ,3 mm 
                                        průměr dutinky: 25,4 mm 
                                        standardní délky: 300 a 450 m 
                                        typ návinu: OUT

 » Paměť: standardně: 4 MB DRAM (uživatelsky přístupné  
                2 MB) 
               volitelně: až 2 MB flash paměti, až 8 MB flash  
               paměti pomocí PC-karty (PCMCIA)

 » Mikroprocesor: 32-bitový RISC a CISC
 » Rozměry (ŠxVxH): 200 x 238 x 173 mm
 » Čárové kódy: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, 

ISBT 128, UPC/EAN včetně dodatkových kódů, Postnet, 
Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, 
LOGMARS, MSI, Plessey, Codabar 
2D kódy : PDF 417, Micro PDF 417, Codablock, Code 49, 
MaxiCode, Datamatrix, QR Code

 » Fonty: 7 bitmapových fontů - zvětšení až 10x na šířku i 
na výšku, vektorový font CG Triumvirate Bold Condensed, 
podpora uživatelských fontů (včetně českých) a grafiky

 » Řízení: Zebra Programming Language ZPL II - zajišťuje 
kompatibilitu s ostatními tiskárnami Zebra; Zebra Basic 
Interpreter; programy pro návrh a tisk etiket

 » Software: Ovladače a utility pro Windows 95, 98, Me, 
NT 4.0, 2000; volitelně: Create-A-Label for Windows (pro 
WYSIWYG návrh a tisk etiket)

 » Operační teplota: +5°C až +40°C 
Skladovací a přepravní teplota: -40°C až +60°C 
Relativní vlhkost 20 až 85% (nekondenzující), skladovací 
5 až 85% (nekondenzující)

 » Napájení: autodetekce 90 až 264 V, 48 až 62 Hz
 » Výkon: V klidovém stavu 19 W 

               Při tisku 180 W


