Zebra 105SLPlus™
®

A Zebra 105SLPlus fornece
impressão de alto desempenho
econômica e confiável. Essa
impressora resistente é construída
para operação contínua, com
exatamente os recursos necessários
para uma impressão rápida e
econômica em seus ambientes de
manufatura e armazenagem.
A Zebra criou a 105SLPlus tendo
em mente a facilidade de uso.
A interface de usuário com LCD
gráfico multi-idiomas baseado
em ícones tem operação intuitiva,
minimizando o treinamento do
usuário e fazendo com que a
impressora seja ideal para diversos
idiomas e aplicações globais.
O processo de carregamento de
ribbon simplificado minimiza o
tempo de parada.
A 105SLPlus oferece construção
durável totalmente em metal e um

Folheto da Zebra 105SLPlus

mecanismo de impressão robusto
para resistir aos ambientes mais
agressivos. A 105SLPlus utiliza a
plataforma eletrônica comprovada
da Zebra para oferecer maior
velocidade para aplicações de alto
volume e maior armazenamento
de formatos, fontes e gráficos.
A tecnologia Element Energy
Equalizer™ (E3™) estende a vida útil
da cabeça de impressão e oferece
qualidade de impressão excepcional.
A 105SLPlus é projetada para se
adequar com facilidade a aplicações
existentes. Várias opções de
conectividade padrão, incluindo
paralela, serial, USB e Ethernet,
juntamente com compatibilidade
total com modelos anteriores,
fazem com que a integração
seja rápida e simples. Para maior
conectividade, escolha o ZebraNet®
b/g Print Server opcional para obter
suporte de wireless.

Ideal para estas aplicações
Manufatura/Etiquetas de
identificação de produtos,
etiquetas de embalagem,
etiquetas de recepção/separação,
trabalho em andamento
Transporte e logística/Separação/
Empacotamento, Expedição/
Recepção, Cross docking,
Etiquetagem de conformidade
Varejo/expedição, devoluções
Governo/rastreamento de ativos,
etiquetagem de conformidade,
etiquetagem de estoque
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Especificações*
Nome da impressora

Características Operacionais

Fontes/elementos gráficos/simbologias

105SLPlus

Ambiente
• Ambiente operacional:
• Transferência térmica = 40 °F/5 °C a 105 °F/40 °C
• Transferência térmica = 32 °F/5 °C a 105 °F/40 °C
• Umidade Operacional: 20% a 85%
sem condensação
• Ambiente de armazenamento/transporte
-40 °F/-40 °C a 140 °F/60 °C
• Umidade de Armazenamento: 5% a 85%
sem condensação
Características elétricas

Fontes e Conjuntos de Caracteres
• Solução de impressão Zebra Global, incluindo o
padrão de fonte Unicode™
• Swiss 721
• As fontes de bitmap A a H e símbolos
GS podem ser expandidas até 10 vezes,
independentemente na altura e na largura
• Fonte Ø com escala suave (CG Triumvirate™ Bold
Condensed) pode ser expandido ponto a ponto,
independentemente na altura e na largura
• Caracteres Internacionais IBM® Code Page 850
• Contém UFST® da Agfa Monotype Corporation
• Suporte de firmware para fontes True Type™
que permitem download
• Fontes adicionais disponíveis

Recursos padrão
• Painel frontal completo e mostrador grande
de LCD iluminado com vários idiomas - com
proteção por senha programável pelo usuário
• Cabeçote de película fina com Element Energy
Equalizer™ (E3™) para obter uma qualidade de
impressão superior.
• Memória Flash de 8 MB — incluindo 2 MB
disponível para usuário de memória de
armazenamento não volátil para objetos que
podem ser baixados
• Portas serial RS-232 e paralela bidirecional —
com detecção automática
• USB 2.0
• Sensores de mídia duplos — transmissivo e
reflexivo, selecionados por software ou através
do painel frontal
• Servidor de Impressão Interno ZebraNet® 10/100 —
suporta redes de comutação automática 10Base-T,
100Base-TX e fast Ethernet 10/100.
Especificações da impressora
Resolução
• 203 dpi/8 pontos por mm
• 300 dpi/12 pontos por mm (opcional)
Memória
Padrão: SDRAM de 16 MB; Flash de 8 MB
Largura de impressão
4,0”/102 mm
Comprimento de impressão
• 203 dpi: 150”/3810 mm (com memória padrão)
• 300 dpi (opcional): 100”/2540 mm (com
memória padrão)
Velocidade de impressão
• 203 dpi: 12”/305 mm por segundo
• 300 dpi: 10”/254 mm por segundo
Especificações de Mídia
• Tipos de mídia: contínua, moldada ou marca
preta, entalhe
• Espessura da mídia (etiqueta e liner)
0,003”/0,076 mm a 0,012”/0,305 mm
• Tamanho máximo de rolo de mídia: DE de
8,0”/203 mm em um núcleo com DI de 3,0”/76 mm
• Largura da mídia (etiqueta e suporte):
0,79”/20 mm a 4,5”/114 mm
• Comprimento máximo de etiqueta não contínua:
39”/991 mm

• Fonte de alimentação universal com correção de
fator de potência, 100-240 VAC, 47–63 Hz
Aprovações de Agências
• IEC 60950-1, EN 55022 Classe B, EN 55024, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3
• Marcações de Produto: cTUVus, CE, FCC-B,
ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark(Arg), CCC,
GOST-R, BSMI, KCC e UkrSEPRO
Características físicas
• Altura: 15,5”/393,7 mm
• Largura: 10,31”/261,9 mm
• Profundidade: 20,38”/517,5 mm
• Peso: 50 lbs/22,7 kg

Recursos Gráficos
• Suporta fontes e gráficos definidos pelo usuário,
incluindo logotipos personalizados
Simbologias de Código de Barras
• Todos os códigos de barra lineares e 2D padrão
são suportados
Para obter ótima qualidade de impressão e
desempenho, use suprimentos genuínos
da Zebra™.

Opções e Acessórios
• 300 dpi
• Cortador e bandeja de recepção
• Rebobinador de etiqueta — rebobinador interno
de rolo acabado ou descascador passivo com
rebobinador de liner. Memória Flash Linear
Interna de 64 MB (apenas instalada na fábrica)
• Fontes escaláveis e internacionais
Soluções ZebraLink™
Software
• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraDesigner for XML
• ZebraNet™ Bridge Enterprise
• ZebraNet™ Utilities v 7.0
Conectividade Opcional
• ZebraNet® b/g Print Server (interno)
Firmware
•
•
•
•

ZPL II®
Zebra Global Printing Solution
Web View & Alert
ZBI 2.0™ (opcional)

Características do ribbon
• Comprimentos padrão: 1476’/450 m ou 984’/300 m
Fornece relações de rolo de mídia para ribbon
de 2:1 e 3:1
• Tamanho máximo do rolo de ribbon DE de
3,2”/81,3 mm em um núcleo com DI de
1,0”/25,4 mm
• Bobina de ribbon com o lado revestido para fora
• Largura do ribbon: 0,79”/20 mm to 4,33”/110 mm
Zebra Technologies do Brasil
Rua Bela Cintra, 904 - 7º andar - São Paulo – SP
Tel: 11 3138 1466
contato@zebra.com
Sede na América do Norte
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Sede na Ásia
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

Sede na Europa
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Sede na América Latina
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Outras Localidades

www.zebra.com EUA: Califórnia, Georgia, Rhode Island, Texas, Wisconsin Europa: França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Polônia, Espanha, Suécia Pacífico Asiático: Austrália, China, Hong Kong, Índia,

Japão, Malásia, Cingapura, Tailândia, Coreia do Sul América Latina: Argentina, Brasil, Colômbia, México e sede da América Latina na Flórida (EUA) África/Oriente Médio: Rússia, África do
Sul, Emirados Árabes Unidos

*Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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