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TEKNİK ÖZELLİKLER 
ZEBRA DS6707-DP

ZEBRA DS6707-DP

1 VE 2 BOYUTLU BARKODLARI, RESİMLERİ VE EN 
ZORLU DOĞRUDAN PARÇA MARKALARINI TEK BİR 
CİHAZLA YAKALAYIN
Zebra DS6707-DP süper bir genel amaçlı tarayıcı olup, maksimum 
veri yakalama esnekliği sunar. Zebra DS6707-DP, görüntü 
yakalayabilir ve neredeyse tüm 1 ve 2 boyutlu barkodlar ile en zorlu 
marka olan nokta vuruşlu da dahil olmak üzere tüm doğrudan parça 
markalarını (DPM) okuyabilir. Bu son derece çok yönlü cihaz, sağlık, 
uzay ve havacılık ile otomotiv gibi çok çeşitli veri türlerine dayanan 
sektörler için idealdir. DS6707-DP ile, personel doğru zamanda 
doğru bilgileri yakalayabilir; böylece verimsizlikler ve hatalar iş 
süreçlerinden uzaklaştırılarak, hatasızlık ve personel verimliliği 
artırılır.

DPM İŞLEVLERİNDE ÇITAYI YÜKSELTİR
Kapsamlı patentli özellikler, boyut, yüzey, kontrast ya da yoğunluktan 
bağımsız olarak, gerçekten de her tür doğrudan parça markasını 
(DPM) yakalamayı mümkün kılar; buna nokta vuruşlunun yanı sıra 
lazerle oyma, mürekkeple işaretleme, kimyasal oyma, mürekkep 
püskürtmeli kalıp, dökme ve termal sprey türleri dahildir. Yüksek 
çözünürlüklü 1.3 megapiksel görüntü sensörü son derece küçük ve 
son derece yoğun kodları yakalayabilir. Gelişmiş aydınlatma her tür 
yüzeydeki markaları yakalamak için gereken çok sayıda ışıklandırma 
efekti sunar. Dahili difüzör, çok parlak ve yansıtıcı yüzeylere basılmış 
markaları yakalamak için gereken dolaylı ışığı sağlar. Difüzörün özel 
tasarımı aynı zamanda eğimli bir yüzeye işaretlenmiş barkodların 
kenarlarına fazladan ışık düşürür; bu da resmi iyileştirerek daha kolay 
deşifre işlemi sağlar. Son olarak, doğrudan ışık modu da zorlu cilalı 
malzemeler de dahil her tür yüzeye işaretlenmiş düşük kontrastlı 
barkodları başarıyla okumak için gereken parlak ışığı temin eder.

KULLANIMI KOLAY
Zebra DS6707-DP, personelinizin standart bir barkod mu yoksa 
doğrudan parça markası mı yakaladığından bağımsız olarak, 
kullanımı kolaydır ve neredeyse hiç eğitim gerektirmez. Her yönde 
tarama deseni, işaretlerin herhangi bir açıdan gösterilmesine olanak 
verir. Bir vizör ile hedef merceği, görüntü yakalama için hatasız 
olağanüstü kolay hedeflemeye olanak verir. Opsiyonel Intellistand da 
el tipi ve eller serbest modlar arasında gerektiği gibi dinamik geçiş 
yapma olanağı sunarken, maksimum uygulama esnekliği sağlar. 

HIZLI YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ
DS6707-DP'nin zengin özellikleri demirbaş ve işletme giderlerini 
önemli oranda azaltır. Kuruluşlar, zorlu doğrudan parça markaları 
ile kirli veya hasarlı barkodlar da dahil, birden çok veri türünü 
yakalamak için tek bir cihazı standart hale getirebilir. Teknoloji 
altyapısı basitleştirilmiştir — farklı sembolojiler için ayrı barkod 
tarayıcılar ve dijital kameralar gibi ek cihazlar satın alma, yönetme ve 
destekleme gereği yoktur.

Zebra, yatırımınızı korumanıza ve en üst düzeyde performansı 
sürdürmenize yardımcı olmak amacıyla, Zebra DS6707-DP için 
Zebra OneCare Gelişmiş Değişim Desteği sunmaktadır. Bu çok yıllık 
anlaşma, bir değişim cihazının ertesi iş günü teslimiyle, ürün hizmet 
süresini korumaya yardımcı olur. Buna ek olarak, Zebra'nın benzersiz 
Tam Kapsamlı Hizmetini de içeren bu hizmete normal eskime 
yıpranmanın yanı sıra kazayla hasar gören dahili ve harici parçaların 
ek bir ücrete tabi olmaksızın kapsanması dahil olup, öngörülmeyen 
onarım giderlerinizi önemli oranda azaltır.

EL TİPİ DPM DİJİTAL GÖRÜNTÜLEYİCİ TARAYICI

ÖZELLİKLER

1.3 Megapiksel 
görüntüleme (1280 x 1024)
Güçlü görüntü yakalama ve 
barkod tarama için yüksek 
çözünürlüklü görüntü 
sensörü; 0.076 mm kadar 
düşük yoğunluktaki 1 boyutlu 
barkodları ve 0.10 mm 
yoğunluğundaki 2 mm x 2 
mm kadar küçük 2 boyutlu 
barkodları yakalar

Tüm belli başlı 1 boyutlu,
PDF, posta, 2 boyutlu ve 
DPM sembolojileri için 
destek
Uygulama esnekliği sunar; 
birden çok cihaz ihtiyacını ve 
buna bağlı maliyetleri ortadan 
kaldırır

Her yönde tarama deseni
Barkod ile tarayıcıyı hizalama 
ihtiyacını ortadan kaldırır

Entegre gelişmiş 
aydınlatma sistemi
Çoklu aydınlatma modları ve 
entegre bir difüzör yansıtıcı, 
düzensiz ve eğimli de dahil 
her tür yüzeydeki doğrudan 
parça markalarını yakalamaya 
olanak verir; düşük ve 
yüksek kontrastlı markaların 
yakalanmasını mümkün kılar

DS6707-DP'nin işinize nasıl fayda sağlayacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen  
www.zebra.com/DS6707DP adresinde bizi ziyaret edin ya da www.zebra.com/contact  
adresindeki global iletişim rehberimize bakın



TEKNİK ÖZELLİKLER 
ZEBRA DS6707-DP

* Deşifre bölgesi resmi dahil olmak üzere daha fazla bilgi için www.zebra.com/ds6707dp 
adresindeki Kaynaklar sekmesinde bulunan Ürün Başvuru Kılavuzuna bakın.

1 -   Yuvarlanma (Eğme): Bileği saat yönünde ya da saatin aksi yönünde döndürerek  
kontrol edilir

 Aralık: Bileği indirerek ya da kaldırarak kontrol edilir
 Eğiklik (Yalpa): Bileği soldan sağa ya da sağdan sola döndürerek kontrol edilir

SMS (Tarayıcı Yönetim 
Hizmeti) için hazırdır
Ağ tabanlı uzaktan cihaz 
yönetimini mümkün kılmak 
suretiyle toplam sahip olma 
maliyetini azaltır

Entegre vizör, 360° her yönde 
tarama; laser hedef merceği 
hedefleme deseni
İlk seferinde hatasız DPM ve 
barkod yakalamayı mümkün 
kılar

Metin geliştirme teknolojisi
Taranmış belgelerde metin 
okunurluğu sağlar

1.8 m düşme özelliği, 
temperli cam çıkış 
penceresi
Maksimum güvenilirlik 
ve hizmet süreleri 
için günlük kullanımın 
zorluklarına dayanıklı olarak 
tasarlanmıştır; hizmet dışı 
kalma süresini ve toplam 
sahip olma maliyetini azaltır 

Birden çok yerleşik arayüz; 
evrensel kablo uyumlu
Kurulumu kolay; gelecek 
güvenceli— bugünün 
tarayıcısı yarının ana 
bilgisayarına bağlanabilir 

Opsiyonel otomatik 
Intellistand
Sunum taramasını ve eller 
serbest ve el tipi modları 
arasında otomatik geçiş 
yapmayı mümkün kılar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar 6.55 in. Y x 5.08 in. U x 3.09 in. G
16.6 cm Y x 12.9 cm U x 7.1 cm G

Ağırlık 209 g

Güç 350 mA'de 5 ±%10VDC

Renk Yazarkasa Beyazı

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Işık Kaynağı Hedefleme: 650 nm lazer diyot
Aydınlatma: 630 nm LED

Görüş Alanı 
(Dikey x Yatay)

30° D x 40° Y

Yuvarlanma
Aralık
Yalpa

0 - 360°
± 65° veya daha büyük
± 60° veya daha büyük

SEMBOLOJİ DEŞİFRE ÖZELLİĞİ

1 Boyutlu UPC/EAN ve ekler, Code 39, Code 39 
Full ASCII, Tri-optic Code 39, GS1DataBar 
(eskiden RSS), Code 128,Code 128 Full 
ASCII, GS1-128 (eskiden UCC/EAN-128), 
Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 of 5, 
Discrete 2 of 5, MSI, Codell, IATA, Bookland 
EAN, Code 32

PDF417 (ve Varyantları) PDF417 ve microPDF417

Posta ABD Postnet ve Planet, İngiltere, Japonya, 
Australya, Hollanda, 4-State Posta, Posta 
US4

2 Boyutlu MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code, 
microQR, Aztec

DPM Nokta vuruşlu, lazerle oyma, mürekkeple 
işaretleme, kimyasal oyma, mürekkep 
püskürtmeli kalıp, dökme ve termal sprey ile 
uygulanan Data Matrix markaları

Nominal Çalışma 
Mesafesi

Bkz. deşifre bölgesi

Baskı Kontrastı %25 minimum yansıtma

Hareket Toleransları Yatay hız: 12.7 cm/saniye

Desteklenen Arayüzler USB ve RS-232

GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİKLERİ

Resim (Piksel) 1.3 Megapiksel: 1280 piksel Y x 1024 piksel D

Grafik Format Desteği Resimler Bitmap, JPEG veya TIFF olarak 
verilebilir

Baskı Transfer Hızı USB 1.1: 12 Megabit/saniyeye kadar RS232: 
115 kb'a kadar baud hızı

Baskı Transfer Süresi Tipik USB uygulaması 100 kb'lık sıkıştırılmış 
bir JPEG ile  ~0.2 saniyedir

KULLANICI ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı: 0° C ile 50° C arası

Depolama Sıcaklığı -40° C ile 70° C arası

Nem oranı %5 ile %95 arası, yoğuşmasız

Düşme Özelliği 1.8 metreden defalarca beton zemine 
düşmeye karşı dayanıklıdır

Ortam Işığına Bağışıklık Normal yapay iç mekan ve doğal dış mekan 
(doğrudan güneş ışığı) aydınlatma koşullarına 
karşı bağışıktır

ÖZELLİKLER TABLOSU
YASAL

Elektrik Güvenliği UL6950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, 
EN60950-1 / IEC60950-1

Lazer Güvenliği EN60825-1:1994 +A1: 2002 +A2 :2001, 
IEC60825-1, 21CFR1040.10 ve 21CFR1040.11, 
CDRH Sınıf II, IEC Sınıf 2

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

FCC Bölüm 15, Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, 
CISPR 22, CISPR 24; Tıbbi elektrikli cihaz: 
EN60601-1-2: 2002

Çevresel 2002/95/EEC sayılı RoHS direktifiyle 
uyumludur

Montaj Opsiyonları 
(Aksesuarlar)

Yüksekliği ayarlanabilir Intellistand: 
12.7–25.4 cm ve ayarlanabilir açı: 0°–90°; 
ayrıca masaya ve duvara
monte edilebilir tutucular da mevcuttur.

Güç Kaynakları Ana kablo üzerinden güç tedarik etmeyen 
uygulamalar için güç kaynakları mevcuttur.

GARANTİ

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak Zebra 
DS6707-DP el tipi tarayıcı, sevkiyat tarihinden itibaren beş yıl süreyle 
işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Zebra donanımı ürün 
garanti açıklamasının tamamı için: http://www.zebra.com/warranty

TAVSİYE EDİLEN HİZMETLER

Destek Hizmetleri Zebra OneCare Gelişmiş Değişim Desteği

DEŞİFRE ARALIKLARI

Alan Derinliği

           Etiket Yoğunluğu DS6707-DP

Kağıt Etiket İngilizce Metrik

Code 39 - 0.076 mm 1.21”e kadar 3.07 cm'e kadar

Code 39 - 0.10 mm 1.83”e kadar 4.65 cm'e kadar

Code 39 - 0.127 mm 1.96”ya kadar 4.98 cm'e kadar

Code 39 - 0.19 mm 2.96”ya kadar 7.52 cm'e kadar

Code 39 - 0.254 mm 3.50”ye kadar 8.89 cm'e kadar

Code 39 - 0.508 mm 6.21”e kadar 15.77 cm'e kadar

%100 UPC - 0.33 mm 3.59”a kadar 9.12 cm'e kadar

PDF417 - 0.169 mm 1.59”e kadar 4.04 cm'e kadar

PDF417 - 0.254 mm 2.21”e kadar 5.61 cm'e kadar

PDF417 - 0.381 mm 0.92” - 3.05” 2,34 - 7.75 cm

Data Matrix - 0.10 mm 1.00”e kadar 2.54 cm'e kadar

Data Matrix - 0.127 mm 1.29”e kadar 3.28 cm'e kadar

Data Matrix - 0.19 mm 1.71”e kadar 4.34 cm'e kadar

Data Matrix - 0.254 mm 2.13”e kadar 5.41 cm'e kadar

QR Code - 0.10 mm 1.00”e kadar 2.54 cm'e kadar

QR Code - 0.127 mm 1.25”e kadar 3.18 cm'e kadar

QR Code - 0.19 mm 1.67”e kadar 4.24 cm'e kadar

QR Code - 0.254 mm 2.00”e kadar 5.08 cm'e kadar

Parça numarası: SS-DS6707-DP. ©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


