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Çevre Dostu ve %100 Plastik İçermeyen Ürün
ZBR2100-E, lazer kesim antenli %100 plastik içermeyen, kağıt bazlı 
bir kakma olup, imalat sırasında su, enerji ve sera gazında azalma 
avantajı sunar. Kağıt ambalaj gibi lifli malzemelerle kullanıldığında 
ambalajın geri dönüştürülebilmesi için çıkarılması gerekmeyebilir*; 
böylece katı atık sahasına daha az çöp gönderilmesini sağlar.

ZBR2100-E

Yüksek Hassasiyet
En son model yüksek hassasiyetli UCODE 9 çip seti ile tasarlanan 
ZBR2100-E, 19 metreye dek yüksek okuma aralığı sunar.

Bozulabilir Kakma
Kağıt kakma tipik PET kakmalardan daha incedir. ZBR2100-E, 
Z-Select 2000T gibi uygun bir yüzey malzemesi ve etiketi ile birlikte 
kullanıldığında, bozulmaya karşı dayanıklı bir etiketlendirme çözümü 
sunabilir.

Sorunsuz Baskı.  Baskı Kalitesi. Zebra.
Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel 
verimliliğe kadar her şeyi etkiler. İşte bu nedenle, tutarlı, optimum 
performans sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi 
tasarlar, üretir ve titizlikle testlere tabi tutarız. Sürekli kaliteyi garanti 
etmek adına ISO 9001 sertifikalı, 23 noktalı bir kalite denetim süreci 
uygularız. Etiketlerinizi ne zaman sipariş ederseniz edin, aynı harika 
performansa güvenebilirsiniz.

Kağıt bazlı ZBR2100-E RFID Kakma ile plastik kullanımını azaltın.
Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/rfidlabels

Çoğu RFID kakma, PET carrier’a kimyasal olarak işlenmiş alüminyum kullanılarak tasarlanmıştır ve üzerine uygulandığı kağıt etiket ile 
geri dönüştürülebilir özelliğe sahip değildir. Lazer kesim teknolojisi kullanan kağıt bazlı RFID kakmalara geçiş, yalnızca sürdürülebilir 
ve %100 plastik içermeyen ürünler değil, aynı zamanda PET malzemelere kıyasla %90 daha az karbon ayakizi de sunan ürünlere sahip 
olmanızı sağlar. ZBR2100-E, iş yerinizin sürdürülebilirlik hedeflerine erişmesine yardımcı olabilecek kağıt bazlı bir RFID kakmadır. En son 
model yüksek hassasiyetli UCODE 9 çip seti ile tasarlanan ZBR2100-E, 19 metreye dek yüksek okuma aralığı sunar.

Kağıt bazlı RFID Kakma 
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Teknik Bilgi

Çip NXP UCODE 9

EPC Bellek 96 bit

Kullanıcı Belleği Yok

TID 96 bit fabrika kilitli (48 bit benzersiz)

Okuma Hassasiyeti -24 dBm

Yazdırma Hassasiyeti -22 dBm

RFID Standartları EPC Gen2v2

Okuma Menzili 19 m’ye dek serbest alan

Teorik Okuma Aralığı: ETSI (865-868 MHz)**

Hava 11 m

Karton 18 m

Fiberglas 10 m

Cam 8 m

PTFE 19 m

Polyasetil 12 m

PVC 13 m

Kauçuk 8 m

Teorik Okuma Aralığı: FCC (902-928 MHz)**

Hava 19 m

Karton 15 m

Fiberglas 11 m

Cam 12 m

PTFE 13 m

Polyasetil 11 m

PVC 14 m

Kauçuk 12 m

Test ve Uyum

Zebra sertifikalı tüm kakmalar Zebra yazıcı ve okuyucular ile önceden test 
edilmiştir.

Son Kullanımda Malzeme Testi

Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve özelliklerin ayarlan-
masında kullanılması amaçlanmamıştır. Zebra ürünlerinin tüm alıcıları, ürünün 
benzersiz uygulamalarının tüm gereksinimlerine uygun olup olmadığını bağımsız 
olarak belirlemekten tek başına sorumlu olacaktır. Belirli son kullanım uygulama-
larının tüm amaçlanan gereksinimlerini karşılaması için tüm ürünler önceden test 
edilmelidir.

Garanti

Sarf malzemeleri, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme 
kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web 
sayfasını ziyaret edin:
www.zebra.com/warranty

Ürün Performansı ve Uygunluğu

Çalışma Sıcaklığı: -40°C/+85°C
Depolama Sıcaklığı: -55°C/+125°C

Dipnotlar

* Yerel geri dönüşüm olanaklarına göz atın.
** Teorik okuma aralığı verilerinin yönlendirici olması amaçlanmıştır. Asıl perfor-
mans, uygulama ve ortamınıza bağlı olacaktır. Test yapılması önerilir.

Radyasyon Paterni

Kakma, okuma antenine dikey olduğu zaman (90º ve 270º) okuma aralığı %25’e 
düşer. Radyasyon Paterni hakkında daha fazlasını öğrenmek için ziyaret edin:
www.zebra.com/rfidlabels

Özellikler
Lojistik
• Kasa/palet etiketlen-

dirme

İmalat Sektörü
• Yarı-mamul ürün 

etiketlendirme

Diğer
• Güvenlik etiketlemesi

Pazarlar ve Uygu-
lamalar
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