TEKNİK ÖZELLİKLER
ZEBRA MP7000 BARKOD OKUYUCU TARTI

MP7000 Barkod Okuyucu Tartı
EN YOĞUN MAĞAZALARDA KASİYERLER VE MÜŞTERİLERE
EŞSİZ BİR KASA DENEYİMİ SUNUN
Çok yüzeyli bir gelecek nesil 1/2 boyutlu görüntüleyici olan Zebra MP7000 ile en yüksek hacimli POS alanlarınızın taleplerine cevap
verin. MP7000, barkod okuma performansını ve basitliğini bir üst seviyeye taşıyan özelliklerle dolu olup kasiyerli ve kasiyersiz ödeme
alanlarında şimdiye kadar olduğundan daha hızlı bir kasa işlemini mümkün kılar, kasiyer verimliliği, POS verimi ve müşteri deneyimini
geliştirir. Akıllı bir yatırım olarak MP7000, daha az sayıda parça ve bileşen içeren, servisi kolay bir tasarıma sahip olup maksimum
hizmet süresi ve minimum elektrik tüketimi ile sektörün en iyisi ve rakipsiz bir toplam sahip olma maliyeti sunar. Ve Zebra’nın ücretsiz
güçlü yönetim uygulamaları ile, nerede olursa olsun tüm MP7000 cihazlarınızı uzaktan yönetebilirsiniz.

Müşteri Tarafı Barkod Okuyucu,
Verimliliği Arttırır
Opsiyonel yan barkod okuyucu ile müşteriler
—kasiyerin yavaşlamasına neden
olmadan— aynı anda mobil kuponları,
müşteri kartları ve spontane satın alınan
ürünleri okutabilirler.

SEKTÖRÜN EN İYI TOPLAM SAHIP
OLMA MALIYETI
Kolay Kurulum
MP7000 mevcut kasa sisteminize kolayca
uyacak şekilde tasarlanmış olup kasa
alanlarınıza en son POS teknolojisinin
kurulması için ekonomik bir yol sunar.

Sektördeki En Düşük Elektrik Tüketimi
EN HIZLI KASA PERFORMANSI
En Yoğun Kasa Alanlarında Eşsiz Barkod
Okuma Performansı
Kasa sıralarının düzenli akmasını ve vardiya
başına daha fazla işlem gerçekleştirilmesini
sağlayın. En ileri barkod okuma teknolojimiz,
kasiyerlerin hemen her türlü elektronik ve
basılı barkodu anında yakalayabilmelerini
sağlar.

Geniş Barkod Okuma Hacmi Kasa Hızını
Maksimize Eder
MP7000, sınıfının en geniş barkod okuma
hacmi sunarak, çalışanlarınızın basit bir
şekilde kaydırıp devam etmelerini sağlayıp
kasiyer verimliliğini ve müşterilerinizin kasa
deneyimini geliştirir.

Akıllı aydınlatma sistemimiz, rakip cihazlardan
yüzde 60’a kadar daha az elektrik harcayarak
enerji tüketiminden ve giderlerden büyük
tasarruf sağlar.

Maksimum Hizmet Süresi İçin Üstün
Dayanıklılık
Yarı iletken teknolojisi ile MP7000, hareketli
parçalar içermediğinden sınıfında en az
sayıda sorun çıkabilecek noktaya sahiptir.
Sonuç? Daha az onarım, maksimum hizmet
süresi ve düşük toplam sahip olma maliyeti.

Kolay Servis
MP7000 daha az sayıda parça ve bileşenden
oluşan bir tasarıma sahip olup aletsiz
çıkarılabilen bir üst muhafazası
bulunmaktadır. Sonuç olarak, çok daha fazla
güvenilirlik sağlanmakta, stoklarda daha az
sayıda parça tutulmakta ve onarım için daha
az zaman gerekmektedir.

SATIŞ NOKTASINDA İNOVASYON
Entegre Digimarc® desteği
Digimarc özellikli ürün ambalajlarının her
açıdan okutulabilmesi, perakende
kasalarında işlemlerinin daha hızlı
gerçekleşmesini sağlayarak müşterilerin
kuyrukta geçirdikleri süreyi azaltır.

Görüntü Yakalama Özelliği
Entegre kamera sistemi, çeklerin, fişlerin,
altyapı hizmetlerine ait faturaların ve
dosyada bulunmayan ürünlerin görüntülerini
yakalayabilir.

Akıllı Aydınlatma
MP7000 aydınlatma sistemi ancak barkod
okuma alanına bir ürün girdiği zaman
devreye girer. Ve aydınlatma sistemi gömme
tipte olduğu için fiilen görülmez olup
kasiyerleriniz ve müşterilerinizin gözlerini
rahatsız etmez.

Entegre EAS Desteği
Bugün kullanmakta olduğunuz EAS
(Electronic Article Surveillance) sistemini
destekler.

BENZERSİZ YÖNETİLEBİLİRLİK
Emsalsiz Yönetim Özelliği
Zebra MP7000 ile birlikte gelen güçlü
ücretsiz yönetim yazılımı —barkod okuyucu,
tartı ve el tipi barkod okuyucu gibi tüm bağlı
çevre birimlerden oluşan— bütün barkod
okuyucu çözümünüzün kolayca uzaktan
yönetimini sağlar. Ve kestirimli diyagnostik
ile MP7000 cihazlarınızı sürekli hizmete hazır
ve çalışır durumda tutmak için ihtiyaç
duyduğunuz bilgiler her zaman
parmaklarınızın ucundadır.

MP7000 İLE EN YOĞUN MAĞAZALARDA KASA DENEYİMİNİN
KALİTESİNİ VE HIZINI MAKSİMUMA ÇIKARIN.
MP7000 hakkında daha fazla bilgi için, www.zebra.com/MP7000 web sayfasını
ziyaret edin ya da global iletişim rehberimize bakın: www.zebra.com/contact
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MP7000 Teknik Özellikleri
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Boyutlar

GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJISI
Uzun barkod okuyucu ve barkod okuyucu/tartı:
506 mm U x 292 mm G x 102 mm D x 128 mm Y
Orta barkod okuyucu ve barkod okuyucu/tartı:
398 mm U x 292 mm G x 102 mm D x 128 mm Y
Kısa barkod okuyucu:
351 mm U x 292 mm G x 102 mm D x 128 mm Y

Ağırlık

Uzun barkod okuyucu: 6.6 kg
Uzun barkod okuyucu/tartı: 8.0 kg
Orta barkod okuyucu: 5.7 kg
Orta barkod okuyucu/tartı: 7.1 kg
Kısa barkod okuyucu: 5.5 kg

Tartı

5 g kademeli olarak 15 kg
Maksimum statik ağırlık: 136 kg
Tek kablolu ve çift kablolu protokoller
Mettler fiyat hesaplamalı tartılarla uyumludur
Opsiyonlar:
2 g kademeli olarak 0-6 kg ve 5 g kademeli olarak
6-15 kg
Tek kafalı ve iki kafalı uzak tartı ekranları

Yatay Cam

Safir; tartı modellerinde çevir-kaldır çubuklu

Kullanıcı Arayüzü

Yumuşak dokunmatik kapasitif pedler
(bozulacak veya aşınacak düğme yoktur)
Büyük iki renkli LED
Bipleyici: ayarlanabilir ses seviyesi ve bip
sesleri
Dört programlanabilir tuş

Portlar

Güç

USB/RS-232/IBM RS-485 için paylaşılan tek bir
POS portu
Üç adet USB çevre birimi portu
İki adet güç kaynaklı RS-232 çevre birimi portu
Checkpoint ara kilit portu
Uzak tartı ekranı portu
POS arayüz kablosundan 12VDC
(USB PlusPower veya RS-232)
Zebra PWR-BGA12V50W0WW güç kaynağı:
90-264 VRMS (110-240 nominal), 47-63Hz
(50-60 nominal)
Güç tüketimi:
Boşta: 3.0 W (tipik)
A ktif: 5.5 W (tipik), 6.0 W (maksimum, sadece
aydınlatma açıkken)

KULLANICI ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı

0° C ile 40° C arası

Depolama Sıcaklığı

-40° C ile 70° C arası

Nem Oranı

%20 ile %95 arası yoğuşmasız

Tür

Çoklu CMOS Dizi Görüntüleyici

Aydınlatma

Akıllı Aydınlatma, ürün algılama sistemi
tarafından kontrol edilir

Okunan Taraflar/ Barkod
Okuma Alanı

Tüm yüzeylerde lineer ve 2 boyutlu kodları
okuma

1 Boyutlu Sembolojiler

2 of 5 (Interleaved, Discrete, IATA, Chinese);
Bookland EAN; Code 128; Code 39 (standart, ful
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; JAN13; 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; Han Xin

Digimarc

Dijimarc filigran teknolojisi

YARDIMCI PROGRAMLAR VE YÖNETIM
123Scan

Barkod okuyucu parametrelerini programlar,
cihaz yazılımını günceller, okunmuş barkod
verileri, okuma istatistikleri, pil sağlığı ile varlık
verilerini görüntüler ve raporları yazdırır.
www.zebra.com/123scan

Symbol Barkod Okuyucu
SDK

Tam donanımlı bir barkod okuyucu uygulaması
üretir; buna belgeler, sürücüler, test araçları ve
örnek kaynak kod dahildir.
www.zebra.com/scannersdkforwindows

Barkod Okuyucu Yönetim
Hizmeti (SMS)

Zebra barkod okuyucunuzu uzaktan yönetir ve
varlık bilgilerini sorgular. www.zebra.com/sms

Kayıp Önleme

EAS Checkpoint desteği: Opsiyonel kablo
Checkpoint ara kilidi
Sensormatic desteği
Zebra Tartı Tablası: Entegre yatay ve dikey
tabla, daha geniş bir tartı alanı sağlar

ÇEVRE BİRİMLERİ VE AKSESUARLAR
Müşteri tarafı barkod okuyucu (cep telefonu, müşteri kartları ve spontane satın
alınan ürünlerdeki barkodların müşteri tarafından taranmasını mümkün kılar);
çubuk ekranı; tartı

GARANTI
Zebra’nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak MP7000, sevkiyat
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı
garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için:
http://www.zebra.com/warranty

TAVSİYE EDİLEN HİZMETLER
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential; Zebra Servis Onay Programı
(üçüncü şahıs onarımı için yedek parça satın alınmasını sağlar)
Özelliklerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapılabilir.

Kuzey Amerika ve Şirket Genel
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

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