
TEKNİK ÖZELLİKLER 

DS4800 SERİSİ
ELİT PERFORMANS, ZARİF TASARIM

Aradığınız tarz. İhtiyacınız olan kurumsal güvenilirlik ve işlevsellik.  
Daha fazla bilgi için www.zebra.com/ds4800 adresini ziyaret edin

Mağazanız markanızı temsil eder. Tasarımından gurur duyarsınız. Yarattığı ambiyans sunduğunuz müşteri 
deneyiminin önemli bir parçasıdır ve müşterinin mağazaya adım attığı andan itibaren bunu hissettiğinden 
emin olmak için çok çaba göstermişsinizdir. DS4800 Serisiyle, müşteri deneyimini doğrudan Satış 
Noktanıza taşıyabilirsiniz. Tarzdan ödün vermeyen bu yenilikçi barkod tarayıcı, etkileyici tasarımı 
Zebra'dan beklenen müthiş güvenilirlik, işlevsellik ve yönetilebilirlikle birleştirir.

Ergonomi ve tarz
DS4800 Serisini insan faktörlerini düşünerek 
tasarlamak, bir kavisin sofistikeliği ve gücünü, 
maksimum tarama rahatlığı sağlayan bir tutuş ve tetik 
konumuyla birleştirmemizi mümkün kıldı. 

Yüksek performanslı tarama birinci sınıf tasarımla 
birleşiyor 
DS4800 Serisi her iki dünyanın da en iyisini sunar: 
tarama özelliği ve şık tüketici tarzı. DS4800 Serisi 
yalnızca mağazanızda alışveriş yapan müşterilerinizi 
etkilemekle kalmaz, Satış Noktasında sıraların 
uzamasını da engeller. Kağıt etikete basılmış ya da bir 
müşterinin cep telefonunda görüntülenen tüm 1 ve 2 
boyutlu barkodları yakalayabilir.

Özelleştirilebilir 
Dekorunuzu tamamlayacak ve markanızı destekleyecek 
özel bir tasarım sipariş edin; kapağa logonuzun yanı sıra 
bir desen veya tek bir renk basılabilir. Buna ek olarak, 
kendi benzersiz tarama tonunuzu oluşturabilirsiniz.

Esnek el tipi ve eller serbest çalışma
DS4800 Serisi ve iş ortamınızı tamamlamak üzere özel 
olarak tasarlanan opsiyonel Intellistand, sunum ve el tipi 
modları arasında otomatik geçiş yapmayı mümkün kılar.

Tarama deneyimini bir üst düzeye taşıyan yenilikler
Geleneksel mekanik tetiğin yerini dokunsal geri bildirimli 
modern bir kapasitif dokunmatik tetik almıştır. 
Kasiyerleriniz tercih ettikleri tetik hareketini seçebilir: 
parmakla hızlıca dokunmak, basmak ya da kaydırmak. 

Esnek deşifre geri bildirim özelliği, DS4800 Serisinin 
ortamınıza sorunsuzca entegre olurken kullanım 
kolaylığını korumasını sağlar. Taramanın başarılı olduğu 
anlamına gelen geleneksel bip sesinin yerine, iş 
ortamınızı tamamlayıcı nitelikte titreşimler, görsel geri 
bildirim ve bir melodi kitaplığı arasından seçim 
yapabilirsiniz.

Düşük bir sahip olma maliyeti karşılığında maksimum 
hizmet süresi 
Endüstri lideri, her şey dahil ekonomik servis planlarımız 
DS4800 Serisi tarayıcılarınızın günün hemen her 
dakikasında iş gücünüzün elleri altında olmasına yardımcı 
olur. Tam Kapsamlı Hizmet, tarayıcılarınızı beklenmeyen 
olaylardan koruyarak, hizmeti satın aldığınız anda 
başlayan koruma ile öngörülmeyen onarım giderlerini 
önemli oranda azaltır. Zebra OneCare Gelişmiş Değişim 
Desteği de onarım gerektiren cihazların ertesi iş 
gününde gelişmiş değişimlerini sağlar. 

ÖZELLİKLER

Biçim ve işlev
DS4800 Serisi, Satış 
Noktanızın tarzını bir üst 
düzeye taşır. Bu kullanımı 
kolay tarayıcı, en tarz sahibi 
sofistike dekoru dahi 
tamamlayıcı niteliktedir.   

Yüksek performanslı  
1/2 boyutlu tarama
Satış Noktasına gelen 
etiketlere basılmış, cep 
telefonu ekranında 
görüntülenen, yüksek 
yoğunluklu, kötü basılmış, 
hasarlı ve streç film altındaki 
1 boyutlu ve 2 boyutlu tüm 
barkodları tarayın.

PRZM Akıllı Görüntüleme 
Teknolojisi — yalnızca 
Zebra'dan
Deşifre performansını ve 
çabukluğu artırmak 
suretiyle 2 boyutlu 
görüntülemenin çıtasını 
yükselterek, kullanıcı 
deneyimini önemli oranda 
iyileştirir.

İş ortamınıza uyum 
sağlamak ve markanızı 
desteklemek üzere 
özelleştirilebilir
DS4800 Serisi, standart alp 
beyazı ve geceyarısı siyahı 
renklerine ek olarak, 
logonuzun yanı sıra, özel bir 
tasarım veya kurumsal 
renginizle basılabilir.

Hızlı ve kolay kurulum
Kutudan çıkışta kullanıcı 
tarafından kurulum süresini 
azaltmak için en optimum 
ayarlarla konfigürasyonu 
yapılmıştır.
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Yenilikçi ve esnek tarama 
deneyimi
İş ortamınızın ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere her türlü 
görsel, sesli veya fiziksel 
deşifre geri bildirim 
kombinasyonunu tercih 
edebilirsiniz. Dokunmatik 
tetikle dokunmak, basmak 
veya kaydırmak, kasiyerler 
için bireyselleştirilmiş bir 
tetik deneyimi sunar.

Kolay hatasız hedefleme
Benzersiz özel aydınlatma 
sistemi, tarama alanını net 
bir şekilde belirlerken, 
bütün çalışma menzilinde 
görünür olan küçük ve net 
bir hedefleme noktası sunar 
ve böylece seçim 
listelerinde dahi her 
barkodu ilk seferinde 
yakalamayı kolaylaştırır.     

Sürücü belgesi analizi 
opsiyonu
Opsiyonel bir model, sürücü 
belgelerindeki PDF417 
barkodları yakalamanıza ve 
ayırmanıza olanak verir; 
böylece personeliniz 
müşteri kartı ve kredi kartı 
uygulamalarını hızlı ve kolay 
bir biçimde 
gerçekleştirebilir.

Belge yakalama
Kolay elektronik kayıt tutma 
özelliği için çekleri, kimlik 
kartlarını ve daha fazlasını 
yakalayın.

Uluslararası destek
90'ın üzerinde uluslararası 
klavye desteği, dünyanın 
her yerinde kolay kurulumu 
mümkün kılar.

Esnek el tipi ve sunum tarzı 
tarama modları için şık 
Intellistand
Özel olarak tasarlanmış 
opsiyonel Intellistand, 
DS4800 Serisiyle kusursuz 
bir biçimde eşleşirken, 
personelinizin eller serbest 
ve el tipi çalışma arasında 
otomatik olarak geçiş 
yapmalarına olanak verir.123Scan2  

Tarayıcı parametrelerini programlar, 
cihaz yazılımını yükseltir, taranmış 
barkod verilerini sunar ve raporları 
yazdırır.
www.zebra.com/123Scan 

Tarayıcı Yönetim Hizmeti (SMS)  
Zebra tarayıcınızı uzaktan yönetir ve 
varlık bilgilerini sorgular.
www.zebra.com/sms

Tarayıcı SDK  
Tam donanımlı bir tarayıcı uygulaması üretir; 
buna belgeler, sürücüler, test araçları ve 
örnek kaynak kod dahildir.
www.zebra.com/windowsSDK

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar 19.0 cm B x 6.6 cm G x 15.9 mm Y

Ağırlık kablo dahil 168 g, kablo ağırlığı = 53g

Voltaj ve Akım 360 mA'da 5VDC +- %10 (Tipik RMS)

Güç Kaynağı USB VBUS

Renk Alp Beyazı ve Geceyarısı Siyahı

Desteklenen 
Ana Bilgisayar 
Arayüzleri

USB

Klavye Desteği 90'ın üzerinde uluslararası klavyeyi destekler

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Eğiklik Toleransı 86° (%100 UPC-A kullanılarak ölçülmüştür; ±3 
derece hatasızlık)

Aralık Toleransı 82° (%100 UPC-A kullanılarak ölçülmüştür; ±3 
derece hatasızlık)

Yuvarlanma 
Toleransı

360°

Hareket Toleransı Saniyede 20 in.

Işık Kaynağı Hedefleme 606nm LED; Aydınlatma: 640nm LED

Görüntüleyici  
Görüş Alanı

40° (Y) x 26° (D) Nominal

Minimum  
Baskı Kontrastı

%20

YARDIMCI PROGRAMLAR VE YÖNETİM

123Scan2, Tarayıcı Yönetim Hizmetleri (SMS), Zebra Tarayıcı SDK

YASAL

Çevresel 2002/95/EEC sayılı RoHS direktifiyle uyumludur

Elektrik Güvenliği UL60950-1 2. Edisyon, CSA C22.2 No. 60950-1 
2. Edisyon, EN60950-1/IEC60950-1 2. Edisyon

LED Güvenliği IEC/EN60825-1:2001, IEC/EN62471:2006

EMI 
(Elektromanyetik 
Girişim)/RFI 
(Radyo Frekans 
Girişimi)

FCC Bölüm 15 Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, EN55022 
Sınıf B, EN55024

KULLANICI ORTAMI

Ortam Işığına 
Bağışıklık

Maksimum 108,000 lüks

Çalışma Sıcaklığı: 0° C ile 40° C arası

Depolama Sıcaklığı -40° C ile 70° C arası

Nem %5 ile %95 arası bağıl nem, yoğuşmasız
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KULLANICI ORTAMI (DEVAM)

Düşme Özelliği 1.5 metreden defalarca beton zemine düşmeye 
karşı dayanıklıdır

Yuvarlanma Testi 1/2 metrelik tamburda 250 dönüş (500 düşme)

Muhafaza IP40

Barkod 
Sembolojileri

1D: UPC/EAN, UPC/EAN ve ekler, Bookland EAN, 
ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1, 
ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptik 
Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 
5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, 
Chinese 2 of 5, GS1 DataBar varyantları, Korean 3 of 
5, ISBT Birleştirilmiş

2D: PDF417, MicroPDF417, Kompozit Kodlar, TLC-39, 
Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, 
Han Xin

Posta: Avustralya Posta, ABD PLANET, Royal 
Mail 4-State Müşterisi, ABD POSTNET, KIX Kodu 
(Hollanda), Britanya Posta, Japon Posta, UPU 4-State 
Posta FICS (Post US4), USPS 4-State Posta (Post US3)

AKSESUARLAR

Eller Serbest Intellistand

DEŞİFRE ARALIKLARI (TİPİK)*

  Yakın   Uzak

0.07 mm Code 39 2 cm  11.9 cm

0.1  mm Code 39  0 cm   21.6 cm

0.12 mm Code 39   0 cm  25.4 cm

0.19 mm Code 39  0 cm  39.4 cm

0.33 mm (%100 UPC-A) 0 cm  56.9 cm

0.5 mm (Code 39)   0 cm  91.4 cm

0.66 mm (%200 UPC-A)  0 cm  120.9 cm

2.54 mm yansıtıcı  0 cm  444.5 cm

0.12 mm (PDF 417)  2 cm  15.7 cm

0.254 mm (Data Matrix) 0.8 cm  21.6 cm

* Görüş Alanı sınırlı

GARANTİ

DS4800 Serisi tarayıcı sevkiyat tarihinden itibaren 5 yıl süreyle işçilik 
ve malzeme kusurlarına karşı garantili olup, sevkıyat tarihinden itibaren 
30 gün süreyle garantili olan kablo buna dahil değildir. Zebra donanımı 
ürün garanti açıklamasının tamamı için: http://www.zebra.com/warranty 

TAVSİYE EDİLEN HİZMETLER

Zebra OneCare Gelişmiş Değişim Desteği

Parça numarası: SS-DS4800-A4. ©2015 ZIH Corp. ve/ya da iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.
Zebra ve stilize edilmiş Zebra başı, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş, ZIH Corp. ticari markalarıdır. 
Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.

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


