FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES
BALANÇA E SCANNER MP7000 DA ZEBRA

Balança e Scanner MP7000
OFERECE UMA EXPERIÊNCIA DE POS SEM IGUAL
PARA CLIENTES E CAIXAS DAS LOJAS COM GRANDE MOVIMENTO
Atenda a demanda dos seus pontos de venda (POS) de maior volume com o leitor de imagem 1D/2D de vários planos da nova
geração, o MP7000 da Zebra. O MP7000 tem vários recursos para levar o desempenho e a simplicidade da digitalização para
um novo nível, permitindo um fluxo de caixa mais rápido que nunca em caixas operados por funcionários ou de autoatendimento,
melhorando a produtividade dos caixas, a capacidade do POS e a experiência do consumidor. O MP7000 é um investimento
inteligente que oferece o melhor custo total de propriedade (TCO) do setor por meio do oferecimento de tempo de atividade
máximo e mínimo consumo de energia com um desenho de fácil manutenção, com menos peças e componentes. E, com os
poderosos aplicativos de gerenciamento complementares da Zebra, você pode gerenciar remotamente todos os seus MP7000s,
independentemente de onde eles estejam localizados.
Scanner no Lado do Cliente Aumenta a
Produtividade

Com o scanner lateral opcional, os clientes
podem digitalizar simultaneamente cupons
exibidos em dispositivos móveis, cartões
de fidelidade e comprar artigos por
impulso sem reduzir a velocidade do caixa.

MELHOR TCO DO SETOR
Fácil de Implantar

O MP7000 foi projetado para se encaixar
facilmente no seu caixa existente, oferecendo
um caminho econômico para implantar a
tecnologia de POS mais recente nos seus
caixas.

Consumo de Energia Mais Baixo do Setor
DESEMPENHO DE CAIXA MAIS
RÁPIDO
Desempenho de Digitalização Sem
Igual em Caixas Movimentados

Mantenha o movimento nos caixas e
processe mais transações por turno.
Nossa mais avançada tecnologia de
digitalização permite que os caixas
capturem praticamente qualquer código
de barra eletrônico ou impresso
instantaneamente.

Grande Volume de Digitalização
Maximiza a Velocidade no Caixa

O MP7000 oferece o maior volume de
digitalização da classe, o que permite que
seus funcionários simplesmente passem o
produto sobre ele para digitalizar códigos,
o que aumenta a produtividade do caixa e
a experiência dos seus consumidores.

Nosso sistema de iluminação inteligente consome
até 60% menos energia que os dispositivos de
concorrentes, o que reduz significativamente o
consumo de energia e o custo.

Maior Durabilidade para um Tempo de
Atividade Máximo

Com tecnologia de estado sólido, o MP7000
não tem peças que se movem, o que oferece
o menor número de pontos de falha da
classe. O resultado? Menos reparos, máximo
tempo de atividade e baixo custo total de
propriedade (TCO).

Fácil Manutenção

O MP7000 foi projetado com menos
componentes e peças e uma carcaça superior
que pode ser removida sem o uso de
ferramentas. Como resultado, a confiabilidade
é muito maior, há menos peças para guardar e
os reparos são feitos mais rapidamente.

INOVAÇÃO NO POS
Suporte Integrado a Digimarc®

A capacidade de digitalizar pacotes de
produtos que usam tecnologia Digimarc a
partir de qualquer ângulo oferece maior
velocidade aos caixas de lojas, reduzindo o
tempo em que os consumidores ficam na
fila.

Recurso de Captura de Imagens

O sistema de câmera integrado pode
capturar imagens de cheques, recibos,
contas ou itens que não estão em arquivo.

Iluminação Inteligente

A iluminação do MP7000 só é ativada
quando um item é colocado na zona de
digitalização. E como a iluminação é
embutida, ela é praticamente invisível e não
machuca os olhos dos seus caixas ou dos
consumidores.

Suporte Integrado a EAS

Compatível com o sistema de antifurto que
você tem atualmente.

GERENCIABILIDADE SEM IGUAL
Recursos de Gerenciamento Sem
Precedentes

Com cada MP7000 da Zebra, você receberá
um poderoso software de gerenciamento
gratuito para facilitar o gerenciamento
remoto de toda a sua solução de scanner:
scanner, balança e todos os periféricos,
como um scanner de mão. E, com o
diagnóstico preditivo, as informações de
que você precisa para manter seus
dispositivos MP7000 em operação estão
sempre ao seu alcance.

MAXIMIZE A VELOCIDADE E A QUALIDADE DA EXPERIÊNCIA DE CAIXA
NAS LOJAS MAIS MOVIMENTADAS COM O MP7000.
Para mais informações sobre o MP7000, acesse www.zebra.com/MP7000
ou acesse nosso diretório de contato global em www.zebra.com/contact
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MP7000 - Especificações
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensões

TECNOLOGIA DE IMAGEM

Scanner e scanner/balança grandes:
20’’ C x 11,5’’ L x 4’’ P x 5’’ A
506 mm C x 292 mm L x 102 mm P x 128 mm A
Scanner e scanner/balança médios:
15,7’’ C x 11,5’’ L x 4’’ P x 5’’ A
398 mm C x 292 mm L x 102 mm P x 128 mm A
Scanner pequeno: 13,9’’ C x 11,5’’ L x 4’’ P x 5’’ A
351 mm C x 292 mm L x 102 mm P x 128 mm A

Peso

Scanner grande: 6,6 kg/14,6 lb
Scanner/balança grande: 8 kg/17,6 lb
Scanner médio: 5,7 kg/12,6 lb
Scanner/balança médio: 7,1 kg/15,7 lb
Scanner pequeno: 5,5 kg/12,1 lb

Balança

15 kg em incrementos de 5 g/30 lb em incrementos
de 0,01 lb
Peso estático máximo: 136 kg/300 lb
Protocolos de cabo simples e duplo
Compatíveis com balanças que computam de
preços da marca Mettler
Opções: 0 a 12 lb em incrementos de 0,005 lb e
12 a 30 lb em incrementos de 0,01 lb
0 a 6 kg em incrementos de 2 g e
6 a 15 kg em incrementos de 5 g
Tela de balança remota única ou dupla

Vidro Horizontal

Sapphire, produz uma barra de proteção móvel
em modelos de balança

Interface do Usuário

Telas capacitivas sensíveis ao toque (sem
botões para quebrar ou desgastar)
Tela grande de LED com duas cores
Tom sonoro: volume e tons ajustáveis
Quatro botões programáveis

Portas

Alimentação

Uma porta de POS compartilhada para USB/
RS-232/IBM RS-485
Três portas periféricas USB
Duas portas periféricas RS-232 energizadas
Porta de bloqueio no ponto de verificação
Porta da tela de balança remota
12 VCC do cabo de interface do POS
(USB PlusPower ou RS-232)
Alimentação PWR-BGA12V50W0WW da Zebra:
90 a 264 s (110-240 nominal),
47 a 63 Hz (50-60 nominal)
Consumo de energia:
Modo inativo: 3,0 W (normal)
Modo ativo: 5,5 W (normal), 6,0 W (máximo,
apenas quando a iluminação estiver ativa)

AMBIENTE DO USUÁRIO

Tipo

Leitor de imagem com várias matrizes CMOS

Iluminação

Iluminação inteligente, controlada por um
sistema de detecção de artigos

Lados de Leitura/Zona de
Digitalização

Leitura de códigos lineares e 2D em todos
os planos

Simbologias 1D

2 de 5 (intercalado, discreto, IATA, chinês);
Bookland EAN; Código 128; Código 39 (padrão,
ASCII completo); Código 93; EAN128; EAN-13;
EAN-8; GS1 DataBar (omnidirecional, truncado,
empilhado); cupom GS1 DataBar Expanded; GS1
DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded (normal,
empilhado); JAN 8; JAN-13; MSI/Plessey; TLC-39;
Código 39 Trióptico; UPC-A; UPC-E; UPC-E1;
Suplementar de 2 dígitos; Suplementar de 5
dígitos; Codabar; Pharmacode (Código 32)

Simbologias 2D

Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; código
MicroQR; PDF417; código QR; Han Xin

Digimarc

Tecnologia de marca d’água Digimarc

UTILIDADES E GERENCIAMENTO
123Scan

Programa os parâmetros do scanner, atualiza o
firmware, mostra dados de códigos de barras
digitalizados, estatísticas de digitalização,
integridade da bateria, dados de ativos e
imprime relatórios. www.zebra.com/123scan

Symbol Scanner SDK

Gera um aplicativo do scanner cheio de
recursos, incluindo documentação, drivers,
utilitários de teste e código-fonte de amostra.
www.zebra.com/scannersdkforwindows

Serviço de Gerenciamento
de Scanner (SMS)

Gerencia remotamente seu scanner da Zebra e consulta
suas informações de ativos. www.zebra.com/sms

Prevenção de Perdas

Ponto de verificação de EAS compatível:
Bloqueio de ponto de verificação via cabo
opcional
Sensormatic compatível
Bandeja de Balança da Zebra: Bandeja horizontal
e vertical integradas para maior área de pesagem

PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS
Scanner no lado do cliente (permite a digitalização de código de barras em
celulares, cartões de fidelidade e compras por impulso pelo cliente), tela em
poste, balança

GARANTIA
Sujeito aos termos da declaração de garantia de hardware da Zebra, o MP7000
é protegido contra defeitos de fabricação e materiais por um período de 1 (um)
ano a partir da data de envio. Para ver a declaração de garantia completa,
acesse: http://www.zebra.com/warranty

SERVIÇOS RECOMENDADOS
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential; Programa de autorização de
serviços da Zebra (permite a compra de peças de substituição para reparos
feitos por terceiros)
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Temperatura Operacional

0 a 40 °C /32 a 104 °F

Temperatura de
Armazenamento

-40 a 70 °C /-40 a 158 °F

Umidade

20% a 95%, sem condensação

Sede Corporativa / América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede América Latina
+55 11 4130 8178
la.contactme@zebra.com
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