
TEKNIK ÖZELLIKLER 
MP6000 ÇOK YÜZEYLİ TARAYICI/TARTI

MP6000 TARAYICI/TARTI
ÇOK YÜZEYLI, 1/2 BOYUTLU, BIYOPTIK GÖRÜNTÜLEYICI

YÜKSEK PERFORMANSLI 1/2 BOYUTLU BARKOD YAKALAMA ÖZELLIĞIYLE EN YOĞUN POS KASA 
ALANLARINDA VERIMI VE MÜŞTERI DENEYIMINI YENIDEN TANIMLAYIN

İlk izlenimlerin önemli olduğunu herkes bilir. Perakendecilikte ise, son izlenimler daha bile önemli olabilir. POS kasa alanları müşterinizle son 
temas noktanızı teşkil eder — Müşteri deneyimini olduğu gibi satışı da yapan da bozan da temas noktasıdır. Kasa kuyruklarının uzamasını 
engellemek son derece önemli ve zorlu bir iştir. İmalatçılar, perakende tedarik zincirinin her noktasında envanter yönetimini geliştirmek 
için yeni GS1 DataBar ve 2 boyutlu barkodlar kullanmaktadır. Müşteriler değeri ve rahatlığı sebebiyle müşteri kartları, indirim kuponları ve 
hediye kartlarını temsil eden elektronik barkodları hızla benimsiyor zira bunlar sürekli yanlarında bulunan tek cihaz olan cep telefonlarında 
saklanabiliyor. Satış noktanız bu kodları işleyemiyorsa, kasiyerlerin barkod verilerini elle girmeleri gerekir; bu da Satış Noktasında uzun 
bekleme sürelerine ve müşterilerde hüsrana ve memnuniyetsizliğe yol açar. Fakat MP6000 çok yüzeyli görüntüleyiciyle Satış Noktanız, ister 
kağıda ya da plastik müşteri kartına basılmış isterse de cep telefonu ekranında görüntüleniyor olsun, her türlü 1 ve 2 boyutlu barkod için 
hazırdır. Ayrıca modüler tasarım yeni iş ihtiyaçları doğduğunda yeni özellikler eklemenize olanak verir. Sonuç mu? Satış Noktasında uzun 
bekleme sürelerine son. Vazgeçilen satış riski azalır. İhtiyaçlarınıza bugün olduğu gibi gelecekte de yanıt verecek bir yatırım. Sadakati ve 
müşterilerin tekrar ziyaretlerini artıracak harika bir son izlenim.

Rakipsiz tarama performansı 
Kendini kanıtlamış endüstri lideri Zebra 
teknolojisiyle, barkodları bugün mevcut 
olan tüm lazer biyoptik tarayıcılardan daha 
yüksek bir hızda tarar 

Her barkodu yakalayın
1 ve 2 boyutlu barkod okumayı otomatik 
olarak ayırın: hasarlı dahi olsa kağıt 
etiketler, plastik müşteri kartları veya 
hediye kartları üzerindeki ya da cep 
telefonu ekranı üzerindeki barkodlar

Olağanüstü güvenilirlik, maliyet 
tasarrufu ve toplam sahip olma maliyeti
Arıza ve bakım maliyetlerini minimuma 
indirin — tarama motorunda hareketli 
parça olmadığından güç tüketimi en az 
yüzde 30 oranında düşer; kapasitif 
düğmelerinde de aşınma olmaz

Mağazanızın ve müşterilerinizin 
ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde 
özelleştirilebilir 
Altı adet port sayesinde müşterilerin cep 
telefonlarında ve müşteri kartlarında barkod 
taramalarına olanak veren Müşteri Tarafı 
Tarayıcının yanı sıra, tartı, el tipi tarayıcı ve 
EAS cihazları ve ayrıca RFID gibi gelecek 
ihtiyaçlar için genişletilebilirlik tarzı yeni 
özellikleri kolaylıkla eklemeniz mümkündür

Emsalsiz yönetim özelliği 
Ücretsiz yönetim yazılımı tarayıcı, tartı ve 
bağlı çevre birimlerden oluşan bütün 
tarayıcı çözümünün uzaktan yönetimini 
mümkün kılar

MP600 ÇOK YÜZEYLI TARAYICI ILE, POS KASA ALANLARINI BUGÜNÜN OLDUĞU GIBI  
YARININ DA MÜŞTERILERI IÇIN HAZIR HALE GETIRIN

Daha fazla bilgi için, www.zebra.com/mp6000 web sayfasını ziyaret edin ya da  
www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın

Safir cam 
Yatay tarama penceresinin sınıfının en iyisi 
camı, çizilmelere, eskimeye ve 
yıpranmaya karşı neredeyse yüzde yüz 
dayanıklıdır 

Entegre EAS desteği 
Bugün kullandığınız Checkpoint® ya 
da Sensormatic® sistemi destekler; 
yükseltmek için zaman ve para 
harcamanıza gerek yoktur 

Fısıltı sessizliğinde çalışır 
Lazer tarayıcıların aksine motor sesi 
olmadığından, MP6000 neredeyse 
sessiz çalışmasıyla POS ortamına katkı 
sağlar

Kullanımı kolay 
Her yönde taramanın yanı sıra 6 taraflı 
720°'lik bir kapsama bölgesi — ürünü 
tarayıcıdan geçirmeniz yeter 

Opsiyonel müşteri tarafı tarayıcı 
Müşterilerin aynı anda kendi müşteri 
kartlarını, kuponları, spontane satın 
aldıkları ürünleri ve cep telefonlarında 
görüntülenen barkodları taramalarını 
mümkün kılın — bu özelliği herhangi bir 
zamanda ekleyebilirsiniz

Kolay kurulum 
Mevcut kasa bandına sığar

Üç programlanabilir düğme
Çok çeşitli POS süreçlerine sadece bir 
düğmeye basma kolaylığını getirerek 
verimi daha da artırır
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TEKNIK ÖZELLIKLER 

FIZIKSEL ÖZELLIKLER (DEVAMI)

EAS Tüm konfigürasyonlara Checkpoint dahildir:
• Opsiyonel kablo Sensormatic desteğiyle
Checkpoint ara kilit: 
• Sensormatic ZBAMB5410 hem yatay hem 

dikey yüzeylerde üstün EAS deaktivasyonu 
performansı sunar. ZBAMB5410, Sensormatic’in 
entegre biyoptik deaktivatörleriyle uyumludur 
(ZBSMPROE, ZBAMB9010 ve ZBAMB9010- IPS)

KULLANICI ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı: 0° C ile 40° C arası

Depolama 
Sıcaklığı

-40° C ile 70° C arası

Nem %20 ile %95 arası yoğuşmasız

GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJISI

Tür Çoklu CMOS Dizi Görüntüleyici

Aydınlatma 640nm, ürün algılama sistemi tarafından kontrol 
edilir

Okunan Taraflar/ 
Tarama Bölgesi

Altı (6) tarafın hepsi; 720° kapsama

1 Boyutlu 
Sembolojiler

2 of 5 (Interleaved, Discrete, IATA, Chinese); Bookland 
EAN; Code 128; Code 39 (standard, full ASCII ); Code 
93; Kompozit Kodlar; Coupon Code (UPC + EAN128); 
EAN128; EAN-13; EAN-8; GS1 DataBar (Her Yöne, 
Kesik, İstifli); GS1 DataBar Genişletilmiş kupon; GS1 
DataBar Sınırlı; GS1 DataBar Genişletilmiş (normal, 
istifli); JAN 8; JAN-13; MSI/Plessey; TLC-39; Trioptic 
Code 39; UPC-A; UPC-E; UPC-E1; 2 rakamlı Ekler; 5 
rakamlı Ek; Codabar; Pharmacode (Code 32)

2 Boyutlu 
Sembolojiler

Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; MicroQR
Code; PDF417; QR Code

ÇEVRE BIRIMLERI VE AKSESUARLAR

Müşteri tarafı tarayıcı (cep telefonu, müşteri kartları ve spontane satın 
alınan ürünlerdeki barkodların müşteri tarafından taranmasını mümkün 
kılar); çubuk ekranı; tartı

YASAL

Yasal konularda bilgi için www.zebra.com/mp6000 web sayfasını 
ziyaret edin

GARANTI

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak MP6000, 
sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına 
karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen  
http://www.zebra.com/warranty web sayfasına gidin

TAVSIYE EDILEN HIZMETLER

Gelişmiş Değişim Desteğiyle Zebra OneCare (tarayıcıya özel 
konfigürasyonlar için mevcuttur)
Yerinde Sistem Desteğiyle Zebra OneCare (tarayıcıya özel 
konfigürasyonlar ve tarayıcı/tartı konfigürasyonları için mevcuttur)

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

Boyutlar Uzun tarayıcı ve tarayıcı/tartı:
20 in. U x 11.5 in. G x 4.00 in. D x 5.00 in. Y
507 mm U x 292 mm G x 102 mm D x 128 mm Y
Orta tarayıcı ve tarayıcı/tartı:
15.7 in. U x 11.5 in. G x 4.00 in. D x 5.00 in. Y
399 mm U x 292 mm G x 102 mm D x 128 mm Y
Kısa tarayıcı:
13.9 in. U x 11.5 in. G x 4.00 in. D x 5.00 in. Y
353 mm U x 292 mm G x 102 mm D x 128 mm Y

Ağırlık Uzun tarayıcı: 6.9 kg
Uzun tarayıcı/tartı: 8.3 kg
Orta tarayıcı: 5.9 kg
Orta tarayıcı/tartı: 7.4 kg
Kısa tarayıcı: 5.4 kg

Tartı • 5 g artışlarla 15 kg
• Maksimum statik ağırlık: 136 kg
• Tartı, tarayıcı kurulumundan sonra eklenebilir 

(çoğu ülkede)
• Tek kablolu ve çift kablolu protokoller
• Mettler ve Bizerba fiyat hesaplamalı tartılarla 

uyumludur
Opsiyonlar:
• 0.005 lb. artışlarla 0-12 lb. ve 0.01 lb. artışlarla 

12-30 lb. 
• 2 g artışlarla 0-6 kg ve 5 g artışlarla 6-15 kg
• Tek kafalı ve iki kafalı uzak tartı ekranları 
• İkili kafa 290° dönerek pazardaki en geniş izleme 

açısını sunar

Yatay Cam Safir; entegre Ürün Kaldırma Çubuğu

Kullanıcı Arayüzü • Yumuşak dokunmatik kapasitif pedler (bozulacak 
veya aşınacak düğme yoktur)

• Geniş, merkezi konumda iki renkli deşifre/
bilgi çubuğu (kasiyerler ve kasiyersiz ödeme 
kullanıcıları için okunaklı)

• Bipleyici: ayarlanabilir ses şiddeti ve bip sesleri
• Üç programlanabilir düğme

Portlar • USB/RS-232/IBM RS-485 için paylaşılan tek bir 
POS portu

• Üç adet USB çevresel port 
• İki adet güç kaynaklı RS-232 çevresel port 
• Checkpoint ara kilit portu 
• Uzak tartı ekranı portu

Güç • POS arayüz kablosundan 12VDC (USB PowerPlus 
veya RS-232)

• Zebra 50-14000-148R güç kaynağı:  
90-264 VRMS (110-240 nominal),  
47-63Hz (50-60 nominal)

• Güç tüketimi: tarama sırasında 5.5W'tan az

Yönetim • SMS ile uzaktan yönetim; dizüstü/USB ile yerel 
yönetim; USB sürücü ile yönetim (otomatik 
konfigürasyon)

MP6000 TÜM 
YÜKSEK HACIMLI 
PERAKENDE 
ORTAMLARI IÇIN 
IDEAL OLUP, 
AŞAĞIDAKILER 
BUNA DAHILDIR:

• Marketler

• Hipermarketler

• Büyük mağazalar

• Züccaciyeciler

• İndirimli satış 
mağazaları

• İndirimli depo 
mağazaları

• Kasiyersiz ödeme
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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


