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HER YERDE, HER ZAMAN, EKONOMİK, 
MOBİL, 1 BOYUTLU LAZER TARAMAYI 
MÜMKÜN KILIN
Yenilikçi Zebra CS3000 Serisi, geleneksel bir tarama 
cihazının mobil özellik durumunun veya maliyeti ile 
boyutunun sorun teşkil ettiği durumlarda, kuruluşların 
1 boyutlu lazer tarama özelliğini kolaylıkla uygulamaya 
koymalarını mümkün kılar. Olağanüstü küçük cihaz 
uygun bir fiyata sahiptir ve cebe sığacak ya da belde 
taşınabilecek boyuttadır. CS3000 barkodları toplu 
tarama için bağımsız modda kullanılabilirken, CS3070 
toplu modun yanı sıra, akıllı telefonlara, dizüstü 
bilgisayarlara ve pek çok başka cihaza kablosuz 
Bluetooth® bağlantısıyla bir ana bilgisayar uygulamasına 
gerçek zamanlı barkod veri iletimi sunar. Toplu modda 
veri yönetimi kolaydır. Toplu veriler, ana bilgisayara 
bağlandıktan sonra, bir uygulamaya otomatik olarak 
aktarılmak üzere yapılandırılabilir. Yakalanan taramalar 
kullanıcı tarafından tanımlanabilir standart bir ASCII 
dosya türüne yerleştirildiğinden, bilgiler sipariş 
formlarını, tabloları ve envanter listelerini kolaylıkla 
doldurmak için kullanılabilir. Bunun sonucunda 1 boyutlu 
tarama hiç olmadığı kadar uygun maliyetli hale gelirken, 
daha fazla iş sürecini düzene koyma, basitleştirme ve 
hata önleme olanağına sahip olursunuz.

ÖZEL ZEBRA ERGONOMİSİ KULLANICI 
KONFORU VE KULLANIM KOLAYLIĞI 
SAĞLAR
Kullanımı kolay CS3000 Serisi çalıştırmak için neredeyse 
hiç eğitim gerektirmez. Son derece kullanımı kolay, basit 

2 düğmeli arayüz, taramayı kolaylaştırır. Ayrıca, eli ve 
parmakları en rahat tarama konumuna yönlendiren yivler, 
yumuşak kauçuk tetik düğmeleriyle birleşerek en tarama 
yoğunluklu işlere dahi konfor katar.

KURUMSAL SINIF KAPASİTE, 
GÜVENİLİRLİK VE TOPLAM SAHİP OLMA 
MALİYETİ
Geniş bellek kapasitesi personelin bir milyonu aşkın 
barkod yakalamasına olanak verirken, en büyük toplu 
operasyonlar için yeterli desteği sunar. Geçici olmayan 
bellek toplu verilerin tutulmasını sağlar. Tasarımından 
gelen iş için dayanıklılık özelliği düşük bir toplam sahip 
olma maliyeti sağlar. 1.2 m düşme özelliği ile arka arkaya 
500 kez 0.5 m yuvarlanma özelliği birleşerek güvenilir 
çalışma sağlar. 24 saat toplu modda/12 saat Bluetooth 
modunda pil döngü süresi de, tek bir şarjla tek vardiyayı 
oldukça aşan bir tarama performansı sunar.

SINIFININ EN İYİSİ YÜKSEK 
PERFORMANSLI TARAMA
Entegre SE955 tarama motoru, Zebra'nın dünyaca ünlü 
tarama kalitesi ve güvenirliğini sunar. Geniş çalışma 
menzili olağanüstü uygulama esnekliği sağlarken, 
kullanıcıların hemen her aydınlatma koşulunda yakın 
temastan 114.3 cm uzaklığa kadar barkod yakalamasını 
mümkün kılar. Güçlü performans sayesinde hasarlı 
ve kötü kaliteli barkodlar dahi yakalanabilir. Her 
toplu taramaya otomatik olarak tarih ve saat damgası 
eklenerek iş istihbaratı artırılabilir.

1 BOYUTLU LAZER TARAMA CİHAZI 

ÖZELLİKLER

Esnek mobil 1 boyutlu
lazer tarama 
İki işletim moduna sahip 
mobil barkod tarayıcı: 
verileri daha sonra bir 
ana bilgisayara yüklemek 
için toplu mod ya da akıllı 
telefonlara, PDA'lara ve 
dizüstü bilgisayarlara 
kablosuz Bluetooth 
bağlantısı üzerinden bir ana 
bilgisayar uygulamasına 
gerçek zamanlı aktarım ve 
yakalama 

Uzun pil ömrü 
24 saat toplu modda/12 
saat Bluetooth modunda 
pil ömrü de, tek bir şarjla 
tek vardiyayı oldukça aşan 
bir tarama performansı 
sunar

Basit iki düğmeli tasarım 
Tutması ve kullanımı 
kolaydır — neredeyse hiç 
eğitim gerektirmez

Küçük ve hafif 
Cebe sığar veya belde 
taşınabilir ve yalnızca  
70 g gelir 

Bir ana cihazla
kolay entegrasyon 
Toplu USB bağlantısı veya 
kablosuz Bluetooth hemen 
her ana cihazla uyumluluk 
sağlar



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
ZEBRA CS3000 SERİSİ

TOPLU VE GERÇEK ZAMANLI OLMAK 
ÜZERE, İKİ ESNEK İŞLETİM MODUYLA İŞ 
AKIŞINIZI OTOMATİK HALE GETİRİN
Toplu modda, bu cep dostu cihaz korumaların ve 
kontrolörlerin giriş kapılarında ve başka yerlerde 
barkod taramalarına ve bir vardiyanın sonunda tarih ve 
saat damgalı verileri yükleyerek faaliyetlerin doğru bir 
şekilde tamamlandığını belgelendirmelerine olanak verir. 
Kuruluşun dışında, imalatçılar ve dağıtımcılar müşterilere 
kullanıldıkça envanteri taraması için bir CS3000 temin 
ederek, tüketim noktasında sipariş sürecini etkin bir 
biçimde otomatik hale getirebilir.

Gerçek zamanlı modda, Bluetooth özellikli CS3070, 
hemen her mevcut akıllı telefonla eşleştirilerek, teslimat 
şoförlerinin bir sevkiyattaki veya mağaza raflarındaki 
ürünleri kolaylıkla taramalarına olanak vermek suretiyle 
sevkiyat ve sipariş süreçlerinin otomatik hale getirilmesine 
ve hata önlemeye yardımcı olur.

CS3000 Serisini kuruluşunuzda nasıl işe 
koyabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
www.zebra.com/CS3000 adresinde bizi ziyaret edin 
ya da www.zebra.com/contact adresindeki global 
iletişim rehberimize bakın 

512 MB uçucu olmayan 
bellek
Bir milyonun üzerinde 
taramayı saklama 
kapasitesi sunar ve 
verilerin tutulmasını 
sağlar — hemen her toplu 
operasyon için idealdir 

Üstün tarama performansı 
Kullanımı kolay ve pratik 
— doğrult, tıkla ve tara; 
kirli, hasarlı ve kötü kaliteli 
barkodların dahi kolaylıkla 
yakalanmasını sağlar 

Kurumsal dayanıklılık: 
1.2 m düşme özelliği; 
0.5 m'den 250 kez 
yuvarlanma (500 düşme)
Gerçek dünyadaki 
kullanımda kaçınılmaz 
olarak yaşanan düşmelere 
ve çarpmalara rağmen 
güvenilir çalışma sunar 

UYGULAMALAR

Tedarik Zinciri 
Teslim Belgesi; Müşteri 
Tarafından Yönetilen 
Envanter (CMI) 

Tesis Yönetimi 
Denetimler; Varlık Takibi 

Saha Satışı 
Satış Geliştirme; Müşteri 
İlişkileri Yönetimi; Teslim 

Perakende 
Envanter; Hediye Kaydı

TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Boyutlar 3.41 in. U x 1.95 in. G x .87 in. Y

8.65 cm (U) x 4.95 cm (G) x 2.2 cm (Y)
Ağırlık Pil ile: 70 g
Tarama Motoru SE955 lazer, tek çizgili
Bellek 512MB Flaş
Bellek Kapasitesi 1 milyonun üzerinde barkod 

(saat ve tarih damgalı UPC)
LED'ler Tarama LED'i (Yeşil, Kırmızı ve Kehribar) ve 

Bluetooth® LED'i (Mavi)
Düğmeler Tarama, taramayı kaldır (yalnızca toplu 

modda), Bluetooth'u etkinleştir (yalnızca RF 
tarayıcılar)

İŞLETİM MODLARI
Toplu Opsiyonel saat/tarih damgasıyla kaydedilen 

taramalar
Bluetooth Açık Gerçek zamanlı kablosuz veri iletimi
PİL
Pil 780 mAh Lityum iyon
Şarj Süresi 3 saat 
Pil Ömrü Toplu - 24 saat kullanım veya 8,500 tarama 

(tam şarjla dakikada 6 tarama)
Bekleme - 3 ay Bluetooth - 12 saat kullanım 
veya 4.250 tarama (tam şarjla dakikada 6 
tarama) 

Güç Tüketimi Şarj halinde 5V, 500mA maksimum
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
Deşifre Özelliği 1 boyutlu sembolojiler
Desteklenen 
Arayüzler

USB (Mini giriş): CS3000 ve CS3070
Bluetooth: CS3070

Gerçek Zamanlı Saat Taranan her barkodla bir tarih/saat damgası 
kaydedilebilir (Yalnızca toplu modda 
çalışırken)

Toplu İletişim USB 2.0
BLUETOOTH
Bluetooth Radyo Bluetooth, Sınıf 2, Versiyon 2.1 + Gelişmiş 

Veri Hızı (EDR)
Bluetooth Menzili 10 m
Bluetooth Profilleri HID klavye wedge ve Seri Port Profili (SPP)
KULLANICI ORTAMI
Düşme Özelliği Çalışma sıcaklık aralığında 1.21 metreden 

linolyum kaplı betona 6 taraftan 6 kez düşme

Yuvarlanma Özelliği 0.5 m'de 250 kez dönüş (500 düşme)
Çalışma Sıcaklığı 0° C ile 40° C arası
Depolama Sıcaklığı -40° C ile 70° C arası
Nem %10 ile %95 arası yoğuşmasız
Ortam Işığı Toleransı Tipik yapay iç mekan ve doğal dış mekan 

(doğrudan güneş ışığı) aydınlatma koşullarına 
dayanıklıdır. Floresan, Parlak, Cıva Buharı, 
Sodyum Buharı, LED1: 450 Ft Mum (4,844 Lüks) 
Güneş ışığı: 8000 Ft Mum (86,111 Lüks)

YASAL
Lazer Güvenliği EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10
EMC CS3000: FCC Bölüm 15 Sınıf B, ICES 003 

Sınıf B, EN 55022, EN 55024
CS3070: FCC Bölüm 15 Sınıf B, ICES 003 Sınıf 
B, EN 55022, EN 55024, EN 301 489-1, EN 
301 489-17

Radyo CS3070: EN 300 328
Elektrik Güvenliği UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1,

IEC 60950-1
Çevresel 2002/95/EEC sayılı RoHS Direktifi
GARANTİ
On iki (12) ay süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir
DEŞİFRE ARALIĞI
0. 10 mm: 0.90 – 4.90 in. / 2.3 – 12.4 cm
0.190 mm: 1.20 – 7.40 in. / 3.0 – 18.8 cm
0.19 mm: 1.60 – 12.40 in. / 4.1 - 31.5 cm
0.254 mm: 1.60 – 17.40 in. / 4.1 – 44.2 cm
%100 UPC: 1.60 – 23.40 in. / 4.1 – 59.4 cm
0.381 mm: 1.60 – 24.40 in. / 4.1 – 62.0 cm
0.508 mm: 1.90 – 25.40 in. / 4.8 – 64.5 cm
1.016 mm: *- 27.40 in. / * - 69.6 cm
1.397 mm: *- 31.40 in. / * - 79.8 cm
*Minimum mesafe sembol uzunluğu ve tarama açısıyla belirlenir

HİZMETLER
Zebra OneCare Gelişmiş Değişim Desteği

1 - Yüksek AC dalgalanma içerikli LED aydınlatma tarama performansını etkileyebilir
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Kuzey Amerika ve Şirket Genel 
Merkezi
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


