
Zebra® KR400™ 
serisi yazıcılar

Aşağıdakiler  
için idealdir: 
•	 Faturalar
•	 Kuponlar
•	 Promosyon	kuponları
•	 Bilgi	fişleri

Farklı sektörler  
için uygundur:
•	 Perakende	
•	 Ağırlama
•	 Sağlık	
•	 Kamu	hizmetleri
•	 Bankacılık	ve	finans

Kiosk fatura yazıcıları 
KR403™,	Zebra’nın	zorlu	uygulamalara	yönelik	sağlam	kiosk	yazıcılarından	
oluşan	yelpazesinin	devamı	niteliğindedir.	KR403™	fatura	yazıcı,	çok	çeşitli	
kağıtlarda	mükemmel	baskı	kalitesi	sağlamasına	ilave	olarak,	arttırılmış	
bellek	ve	geniş	bir	yazı	tipi	ve	barkod	yelpazesine	kadar	bir	dizi	gelişmiş	
özellik	sunmaktadır.	Perakende	endüstrisinin	ihtiyacı	olan	GS1	DataBar™	
barkod	standardını	da	desteklemektedir.	Kompakt	ölçüleri	ve	taban	boyutu	
sayesinde	montaj	seçenekleri	ve	işlevselliği	artmıştır.	Çok	çeşitli	uygulamalara	
olanak	veren	Zebra	Programlama	Dili	(ZPL®)	sayesinde,	KR403	yazıcıyı	kiosk	
tasarımlarına	entegre	etmek	kolaydır.

Sahip olmak kolay
Bakım	ihtiyacını	ve	arıza	süresini	azaltan	özelliklerle	toplam	sahip	olma	maliyeti	
düşürülmüş	ve	müşteri	memnuniyeti	arttırılmıştır.	Büyük	250	mm’lik	Medya	
rulo	kapasitesi	kağıt	rulosunu	değiştirmek	için	daha	az	yerinde	destek	anlamına	
gelir.	Kağıt	azalma	ve	uzaktan	izleme/uyarıları	proaktif	tespit	ve	bakıma	olanak	
verir.	Entegre	kesicili	looping	sunucu	kağıt	sıkışmalarını	önler	ve	çıktıyı	
kullanıcıya	sunar.		Kalan	çıktıları	geri	çeken	ve	tutan	geri	çekme	işlevi	kiosk	
kullanıcılarının	gizliliğini	korur	ve	kioskların	etrafında	oluşan	çöpleri	azaltır.	

Entegre etmek kolay
Zebra	Basic	Interpreter	(ZBI™)	mevcut	sistemlerle	uyumluluk	sağlarken	isteğe	
bağlı	64MB’a	kadar	arttırılmış	bellek	yazı	tipleri,	grafikler	ve	formatların	en	
karmaşık	çıktılarla	baş	edebilecek	şekilde	depolanmasını	sağlar.

Zebra yazıcınızdan azami fayda sağlayın: Orijinal Zebra sarf 
malzemeleri kullanın!
Zebra, kiosk yazıcıları için, tümü de yüksek standartlara uygun olarak üretilmiş ve çeşitli 
uygulamalar için uygun olan geniş bir sarf malzemesi yelpazesi sunar.

•	 Yalnızca	Zebra	yazıcılar	için	üretilmiştir

•	 Optimum	performans	için	laboratuvarda	test	edilmiştir

•	 Yazıcı	kafalarının	yıpranmasını	en	aza	indirgediği	kanıtlanmıştır

Ayrıntılı bilgi için www.zebra.com 
adresini ziyaret edin.



*Teknik	özellikler	önceden	bildirmeksizin	değiştirilebilir.
©2012	ZIH	Corp.	E3,	Element	Energy	Equalizer,	ZBI,	ZBI	2.0	ve	tüm	diğer	ürün	adları	ve	numaraları	Zebra	ticari	markaları	ve	Zebra,	Zebra	Kafası	temsili	ve	ZPL,	ZIH	Corp.’a	ait	tescilli	markalardır.	Tüm	hakları	saklıdır.	
Unicode,	Unicode,	Inc.’e	ait	bir	ticari	markadır.	GS1	DataBar	,	GS1	US,	Inc.’e	ait	bir	ticari	markadır.	Windows,	Windows	Server	ve	Windos	Vista,	Microsoft	Corporation’ın	Amerika	Birleşik	Devletleri	ve/veya	diğer	
ülkelerde	tescilli	markası	veya	ticari	markasıdır.	Linux,	Linus	Torvalds’a	ait	bir	ticari	markadır.	Tüm	diğer	ticari	markalar	ilgili	sahiplerine	aittir.

Standart özellikler
•	Baskı	yöntemi:	58	mm,	60	mm,	80	mm,	82,5	mm	
genişliğinde	medya	için	doğrudan	termal	yazdırma

•	Geri	çekme	ve	tutma	işlevi	ile	çekme		
dedektörlü	looping	sunucu

•	Otomatik	Medya	yükleme
•	Yatay	ve	dikey	montaj	özelliği
•	Kiosk	tasarımına	esneklik	vermek	için	arka	ve	
alt	tarafında	çeşitli	Medya	montaj	seçenekleri,	
250	mm	çapına	kadar	rulolar

•	USB	ve	RS-232	seri	bağlantı
•	 203dpi	yazdırma
•	Yazıcı	kafası	hizalama	özellikleri	ve	üstün	baskı	
kalitesi	için	Element	Energy	Equalizer™	(E3™)	ile	
mükemmel	baskı	kalitesi	elde	edilir.

•	 Tak	çalıştır	için	Windows®	sürücüleri		
(2000,	XP,	Vista,	Windows	7	-	32	ve	64	bit)

•	 21	yerleşik	1	D	ve	10	yerleşik	2	D	barkod
•	15	bitmap	yazı	tipi,	bir	ölçeklenebilir	yazı	tipi
•	Önceden	yüklenmiş	bir	Unicode	WGL4	ile	
Unicode™-uyumlu

•	1,5MB	flash	bellek	çok	çeşitli	grafik		
türlerini	destekler

•	Bakım	uyarıları
•	Yazıcıya	iş	verme,	kullanma	ve	sorun		
giderme	için	çok	sayıda	yazılım	aracı

Yazıcı teknik özellikleri 
•	Çözünürlük: mm	başına	8	nokta
•	Maksimum baskı genişliği:	80	mm
•	Maksimum baskı genişliği:	600	mm
•	Baskı hızı:	saniyede	152	mm
•	Medya sensörleri:	Kağıt	bitti,	sunucuda	kağıt	var,	
geri	çekme	yolunda	kağıt	var,	siyah	işaret,	harici	
kağıt	azalma	sensörü	için	yuva

Medya özellikleri 
•	Maksimum rulo büyüklüğü:	250	mm
•	Çekirdek çapı:	Tipik	25	mm,	isteğe	bağlı	
donatılarla	12	mm

•	Medya kalınlığı:	0,054	mm	ila	0,11	mm
•	Medya türleri:	Rulo	veya	yelpaze	katlama	kağıdı

Çalışma ortamı özellikleri
Environmental 
•	Çalışma sıcaklığı:	-10°C/14°F	ila	50°C	/122°F
•	Depolama sıcaklığı:	-10°C/14°F	ila	50°C	/122°F
•	Çalışma nemi:	%10	ila	%95	yoğuşmasız
•	Depolama nemi:	%5	ila	%95	yoğuşmasız		
kağıt	hariç

•	Elektrik:	Yazdırırken	24V	DC	+/-%5	ortalama	
2,92A.	Çalışmaz	durumdayken	0,25A	

Fiziksel özellikleri
Entegre edilmiş olarak 
•	Genişlik:	107	mm/4,2	inç
•	Yükseklik:	68	mm/2,7	inç
•	Derinlik:	144	mm/5,7	inç
•	Ağırlık:	1,1	kg/1,09	kg

Yazı tipleri/Grafikler/Barkod sembolleri
•	Doğrusal barkodlar:	Codabar,	Code	11,		
Code	39,	Code	93,	Code	128,	Code	128	ve	alt	
kümeleri	A/B/C,	EAN-8,	EAN-13,	EAN-8	ve	2	veya	
5	rakamlı	uzantılar	ile	EAN-13,	GS1	DataBar	(RSS),	
Industrial	2-of-5,	Interleaved	2-of-5,	Logmars,	
MSI,	MSI-3,	Plessey,	Postnet,	Standard	2-of-5,	
UCC/EAN-128,	UPC-A,	UPC-A	ve	2	veya	5	rakamlı	
uzantılar	ile	UPC-E,	UPC-E

•	2 Boyutlu barkodlar:	Aztec	Code,	Codablock,	
Code	49,	Data	Matrix,	GS1	DataBar	(RSS)	
ailesi	(12	barkod),	MacroPDF417,	MaxiCode,	
MicroPDF417,	PDF417,	QR	Code	

•	Grafikler:	Kullanıcı	tarafından	indirilen	yazı	
tiplerini	ve	GRF,	PNG,	BMP	ve	PCX	formatlarındaki	
grafikleri	destekler

•	Yazı tipleri:	15	bitmap	yazı	tipi,	bir	ölçeklenebilir	
yazı	tipi	ve	bir	Unicode	WGL4	yazı	tipi	(Batı,	Orta	
ve	Doğu	Avrupa,	Baltık,	Kiril,	Yunanca,	Türkçe,	
İbranice	ve	geleneksel	Arapça	karakter	setleri)

İletişim ve arayüz özellikleri
RS-232	seri	ve	USB	1.1	(2.0	uyumlu)

İşletim sistemi
Windows	XP,	Windows	Vista,	Windows	7,		
Windows	Server®	2003,	OPOS	ve	Linux™–RedHat	
ve	Caldera

Seçenekler ve donatılar
•	Medya kılavuzları:	58,	60,	80	ve	82,5	mm	
•	Rulo	tutucu	için	“evrensel”	değişken	pozisyon,	
maksimum	200	mm	çapında

•	Rulo	tutucu	için	alt	konumda	tutma	adaptörü,	
maksimum	250	mm	çapında

•	Rulo	tutucu	duvara	montaj	kiti,	maksimum	
150	mm	çapında

•	Yazıcının	kolay	montajı	ve	kaldırılması	için	hızlı	
yerleştirme	göbekleri

•	 300	mm	kablolu	kağıt	azalma	sensörü
•	12	mm	çekirdeklerdeki	Medyalar	için	adaptör	
plaka	ve	mili

•	Daha	kolay	entegrasyon	ve	yetkisiz		
müdahelerden	korumak	için	çıktı	yuvası

•	Yazıcıyı	yetkisiz	müdahelerden	veya	hasardan	
korumak	için	çıktı	kapağı

•	Bağımsız	ve	eski	uygulamalara	arayüzle	bağlamak	
için	ZBI	2.0™	–	Zebra	Basic	Interpreter

•	 64MB	genişletilmiş	flash	bellek
•	Kompakt	otomatik	çalıştırmalı	70W	güç	kaynağı
•	 İndirilebilir	yazı	tipi	paketleri,		
Unicode	ve	standart	tipler

•	 Işıklı/yanıp	sönen	çıktı	lambası

Bir bakışta teknik özellikler*
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İşgücünüze hareket katmak istiyor musunuz?
Bir ambar veya tedarik zinciri ortamında mobil yazıcıların kullanılması üretkenliği  
artırdığı gibi yatırımınıza hızlı getiri sağlar.

www.zebra.com Lütfen	kullandıktan	sonra	geri	dönüşüme	verin

Zebra çözümlerinin işinize nasıl faydalı olabileceğini görmek için, lütfen www.zebra.com 
adresini ziyaret edin.

Türkiye Bölge Ofisi 
TÜRKİYE	–	İSTANBUL	İrtibat	Bürosu,	Ağaoğlu	My	Prestige	Barbaros	Mah.	Ihlamur	Sok.	No:	1	/	135-136
34746	Ataşehir,	İstanbul,	Türkiye
Telefon:	+90	(0)	216	688	85	15	 Faks:	+90	(0)	216	688	85	26	 E-posta:	turkey@zebra.com	 Web: www.zebra.com

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


