
TEKNİK ÖZELLİKLER SAYFASI

Zebra DS3508 Serisi

Barkod, görüntü ve doğrudan parça 
üzeri işaretleri sıra dışı bir hızla alın 
Zebra DS3508 Serisi dayanıklı, kablolu dijital 
tarayıcılar, zorlu endüstriyel ortamlarda kapsamlı, 
yüksek performanslı veri alımı sağlayarak işletme 
verimliliğini artırmaktadır. Mükemmel bir dijital 
görüntüleme teknolojisiyle tasarlanan bu tarayıcı 
ürün ailesi, tek boyutlu (1D) ve iki boyutlu (2D) 
barkodlar, görüntüler ve doğrudan parça üzeri 
işaretleri (DPM) için son derece hızlı ve hatasız 
veri alımı sağlarken Özel Kimlik Tanımlama 
(IUID)* desteğine de sahiptir. Üç modeli bulunan 
DS3508 Serisi tarayıcılar, birçok sektörde geniş 
bir aralıkta veri alımı ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Verimliliği artıran yüksek performans 
DS3508 Serisi ile hızlı çalışılan üretim ortamları 
için özel olarak tasarlanmış bir tarama 
çözümünün avantajlarından faydalanabilirsiniz. 
CMOS görüntü sensörleri barkodların, standart 
dijital tarayıcılara göre daha yüksek bir hızda 
hatasız olarak alınmasını ve işlenmesini sağlar. 
DS3508 Serisi, 1D ve 2D barkodların, boyutu ve 
yoğunluğu ne olursa olsun milisaniyeler içinde 
çözülebilmesini mümkün kılan güçlü bir 624 MHz 
mikroişlemciye sahiptir. Patent işlemleri devam 
eden hızlı aydınlatmalı ve hızlı sensörlü obtüratör, 
60 kare/saniye görüntü almayı mümkün kılarak 
mükemmel hareket toleransı sağlar. Çok yönlü 
tarama işlevselliği ek olarak, operatörün barkodu 
her açıdan alabilmesini sağlayarak barkodların 
lazer hattı ile hizalanması ihtiyacını ortadan 
kaldırır. DS3508 Serisi ayrıca sınıfındaki tarayıcılar 
arasında en geniş çalışma aralığını sunmaktadır.

Endüstriyel ortamlara yöneliktir
Dayanıklı olduğu kadar yenilikçi de olan DS3508 
Serisi, en zorlu çalışma koşullarında yoğun çalışan 
tarama uygulamalarına yönelik ergonomik ve 
operasyonel özelliklere sahiptir. Cihaz, kaçınılmaz 
çarpmalar ve beton zemin üzerine düşüşler de 
dahil olmak üzere her koşulda güvenilir performans 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. IP65 özellikli bir 
keçe cihazı toz ve su geçirmez hale getirir ve çıkış 
penceresi, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve en yüksek 
seviyede dayanıklılık sağlayacak şekilde gömülüdür. 
Sonuç olarak kuruluşlar için oldukça düşük bir sahip 
olma maliyeti söz konusudur; personel ve cihaz 
çalışılamayan sürelerinin yanı sıra ekipman onarım 
ve değiştirme maliyetleri de minimum seviyededir.

Ayrıca, gürültülü makineler ve zayıf aydınlatma 
koşulları, operatörler için tarayıcı geri beslemelerini 
görmeyi veya duymayı ve tarama işlemlerini 
uygun şekilde tamamlamayı zorlaştırabilir. 
Zebra’nın DS3508 Serisi; parlak bir LED, ses 
seviyesi ayarlanabilir bir sesli uyarı cihazı 
ve cihazın sapına yerleştirilmiş bir titreşimli 
uyarı motoru ile bu sorunu çözer ve kod 
çözme geri beslemelerinin kullanıcı tarafından 
net bir şekilde görülmesini ve duyulmasını 
mümkün kılarak zamandan tasarruf sağlar.

Birçok ihtiyacı karşılayan üç model
Bu muhtelif özellikli ürün grubunda, çok sayıda 
sektörde geniş bir aralıkta ihtiyaçları karşılayacak 
şekilde çok sayıda model bulunmaktadır:

Dayanıklı kablolu dijital tarayıcılar

ÖZELLİKLER

1D ve 2D barkod okuma 
olanağı
Tüm endüstri standardı 
barkodları okuyabilen tek 
cihaz olarak verimliliği artırır

Güçlü 624 MHz işlemci, 
yüksek sensör obtüratörü 
hızı ve patent işlemleri 
devam eden yüksek hızlı 
aydınlatma
1D ve 2D barkodlarda 
mükemmel performansla 
geniş bir yelpazedeki 
uygulamalarda verimlilik artışı
 
IUID özellikli (yalnızca 
DS3508-DP)
IUID yapılarını anlama ve 
otomatik olarak ayırarak 
gerekli bilgileri uygulamaya 
gönderme olanağı   

* IUID, yalnızca DS3508-DP modelinde bulunmaktadır (DPM özellikli model)



DS3508-SR: 1D ve 2D barkod tarama 
ve görüntü almanın kombinasyonu
1D ve 2D barkod tarama ve yüksek hızlı görüntü 
alımı ve aktarımının yanı sıra yeni ve eski sistemlere 
kolay entegrasyon için çok sayıda arabirim desteği 
olanakları sunan DS3508-SR, geniş bir yelpazede 
uygulama ve ortam ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
esnekliği sağlar. Hızlı tarama aracılığıyla verimliliği 
artırmak ve hataları azaltmak için gereken 
bilgilerin otomatik ve hatasız olarak alınmasını 
mümkün kılan DS3508-SR, en geniş depolardan 
perakende mağazalarına kadar envanter 
yönetimini kusursuzlaştıracak şekilde tasarlanmıştır. 
Teslim alma bölgesinde kutu, palet veya irsaliye 
belgesi üzerindeki barkodun taranması, gelen 
sevkiyatların otomatik olarak güncellenmesini 
mümkün kılar ve gelen malların daha çabuk işleme 
tabi tutulmasını sağlar. Yerleştirme ve depodan 
alma sırasında hızlı tarama, ürünlerin nerede 
saklanması gerektiğini belirleyebilir ve ürünün 
doğru rafa yerleştirildiğini doğrulayabilir; böylece 
yanlış yerleştirme nedeniyle hatalı olarak stoka 
ulaşılamaması ve satış yapılamaması söz konusu 
olmaz. Sevkiyat sırasında hızlı tarama, doğru 
ürünün doğru kişiye gönderildiğini onaylayarak 
yüksek maliyetli hatalı sevkiyatları engeller. 
Envanter yönetimi verimliliğini artırmanın yanı 
sıra cihaz, fotoğrafla durum tespiti olanağı sağlar. 
Örneğin çalışan, tetiğe bir kez basarak hasarlı 
sevkiyat ya da ürünlerin fotoğrafını çekebilir.

DS3508-HD: Kapsamlı 2D barkod 
alımına göre optimize edilmiştir
DS3508-HD, DS3508-SR ile aynı olanakları 
sağlar; ancak ilave olarak depolarda, nakliye 
ve lojistik işletmelerinde ve üretim ortamlarında 
sıkça kullanılan küçük ve yoğun 2D barkodlar 
için optimize edilmiştir. DS3508-HD, üretim 
operasyonlarında küçük barkod etiketleri bulunan 
küçük parçaların dahi kolayca taranabilmesini 
ve her zaman doğru parçanın kullanıldığının 
onaylanabilmesini mümkün kılar. Sonuç olarak 
ürün kalitesi artar, müşteri memnuniyeti ve sadakati 
yükselir. Gerçek zamanlı envanter görülürlüğü 
üreticinin standart stok seviyelerini azaltmasını 
mümkün kılar, depo alanı gereksinimlerini azaltır ve 
envanter dönüşümünü ve karlılığı artırır. Arızalı bir 
parça bildirildiğinde, arızalı ürünün yerini kolayca 
takip edebilir ve geri aramaları daha hızlı ve hedefe 
yönelik olarak yapabilirsiniz; bu durumdan marka 
imajı, müşterinin algısı ve geri arama maliyetleri 
olumlu etkilenir. Küçük malzemelerin depolanması, 
sevkiyatı ve teslimatı ile ilgili şirketlerde, küçük 
ambalajlar üzerinde kullanılabilecek küçük 
ve yoğun barkodlar kolayca okunabilir.

DS3508-DP: 1D, 2D ve DPM barkod 
destekli kapsamlı IUID özellikli tarayıcı
Bu güçlü tarayıcı, son derece gelişmiş DPM 
özellikli yazılım ile DS3508-SR'nin işlevselliğini, 
DS3508-HD'nin odaklanma kapasitesini ve entegre 
IUID ayrıştırma olanaklarını bir araya getirir. Bu 
tek maliyetli verimli cihaz, otomotiv, uzay ve tıp 
sektörleri de dahil olmak üzere birçok sektörden 
devlet kuruluşları ve endüstriyel üreticiler için, 1D 
ve 2D barkodların yanı sıra her tür doğrudan parça 
işaretini alma olanağı sağlar. Kapsamlı IUID desteği, 
Özel Kimlik Tanımlayıcıların (UII) alınabilmesini ve 
işlenmesini mümkün kılar; tarayıcı bilgileri doğrular, 
okur, ayırır ve uygulamanıza doğru bilgileri aktarır. 
Sahada yükseltilebilir oluşturma tabloları, IUID 
uygulama yatırımınızı gelecekte de korur.

Sermaye ve operasyon harcamalarını azaltın
Tek bir cihazla 1D ve 2D barkodların yanı sıra 
doğrudan park işaretlerinin de alınabilmesi olanağı, 
kuruluş içinde birden fazla barkod sembolojisi 
için birden fazla cihaz satın alma, yönetme ve 
bakımını yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Sonuç 
olarak kuruluş, hızlı bir yatırım dönüşü elde eder. 
Tek cihazla tüm işler yapılabildiğinden sermaye ve 
operasyon maliyetleri düşer, verimlilik artar. Ayrıca 
IT departmanları, DS3508 Serisi tarafından her 
ikisi de desteklenen Zebra 123Scan2 Yapılandırma 
yardımcı programı ve Uzaktan Tarama Yönetimi 
(RSM) teknolojisi sayesinde, tarama yapılandırma 
ve yönetimi ile ilgili birçok zaman, maliyet ve lojistik 
sorununu önemli ölçüde azaltabilir. 123Scan2, 
hızlı ve kolay tarayıcı ayar ve özelleştirmesi 
sağlayan güçlü bir kişisel bilgisayar tabanlı yazılım 
aracıdır. RSM, merkezi bir konumdan uzaktan, 
ağ tabanlı cihaz yönetimini mümkün kılar. 

Bugün ve gelecek için bir yatırım
İşletmenizde ihtiyaç duyduğunuz verimliliği artıran 
özelliklere ek olarak DS3508 Serisi, yatırımınızın 
korunmasını sağlar. Standart bir özellik olan birden 
fazla arabirimin dahili olarak desteklenmesi, 
kesintisiz entegrasyon için tarayıcınızı birçok 
farklı sistem türüyle birlikte kullanmanızı mümkün 
kılar ve gelecekte yeni sistemlere sorunsuz 
geçiş sağlar. Üç yıllık tam garantiyle öncü tarayıcı 
tasarımımızın arkasındayız. Ayrıca, yatırımınızı 
korumaya yardımcı olmak için Zebra Kurumsal 
Mobilite Hizmetleri, Geniş Kapsamla Başlama 
Hizmeti sunmaktadır. Bu benzersiz hizmet, normal 
yıpranma ve aşınmanın çok ötesine geçerek 
hiçbir ek ücret gerekmeden çıkış pencerelerine, 
tarama elemanlarına ve daha pek çok şeye 
yanlışlıkla verilen hasarları içermektedir. 

Daha fazla bilgi almak için 
DS3508 Serisi dayanıklı, kablolu, el tarayıcıları ve 
aksesuarları hakkında daha fazla bilgi almak için  
www.zebra.com/contact adresindeki global erişim 
dizinimize gidin veya www.zebra.com/ds3508 
adresindeki web sayfamızı ziyaret edin

Yüksek yoğunluklu 
barkodları alma olanağı 
(yalnızca DS3508-HD)
Kullanıcıların tüm endüstri 
standardı barkodların yanı sıra 
yüksek yoğunluklu barkodları 
okuyabilmesini sağlayarak 
üretkenliği artırır

Geniş bir yelpazede DPM 
işaretlerini okuma olanağı  
(yalnızca DS3508-DP) 
İşlem kalitesini ve kullanım 
ömrü boyunca ürün takibini 
iyileştirir

Mükemmel hareket toleransı
Tüm barkodlarda mükemmel 
tarama sağlayarak verimi 
ve üretkenliği artırır; tüm 
uygulamalarda

Eşsiz işaretleme modeli
Parlak merkez lazer noktası 
ile hızlı, hatasız tarama; en 
parlak güneş ışığında dahi

Çok yönlü tarama
Barkodu tarama hattıyla 
hizalama ihtiyacını ortadan 
kaldırarak okuma işlemini 
hızlandırır

Dayanıklı tasarımıyla 2 m 
(6,5 ft) yükseklikten betona 
düşmeye dayanıklıdır
Kaza sonucu düşmeye 
bağlı çalışılamayan süreleri 
azaltarak maksimum 
güvenilirlik sağlar

IP65 sınıfı sızdırmazlık
Zorlu endüstriyel koşullarda 
güvenilir performans için suya 
ve toza dayanıklıdır



Zebra DS3508 Serisi Teknik Özellikleri
Fiziksel Özellikler

Boyutlar:  18,65 cm Y x 12,25 cm G x 7,43 cm D 7,34 inç 
U x 4,82 inç G x 2,93 inç D)

Ağırlık (kablosuz): 336 gm (11,85 oz)

Gerilim ve Akım: 5 volt +/- %10, 330 mA

Renk: Koyu Siyah/Sarı

Performans Özellikleri

Işık kaynağı:  İşaretleme modeli: 650nm görünür lazer 
diyotu Aydınlatma: 630nm LED

Görüntüleyici  Standart Aralıklı Odak: 39,6° Y x 25,7°D 
Görüş Alanı: Yüksek Yoğunluklu Odak: 38,4° Y x 24.9° D

Dönme/Sapma/Yalpa:  ±360, ±60, ±60

Hareket Toleransı:   %100 13 mil UPC için Gelişmiş 
Sunum Modunda 2,54 m/sn'ye kadar 
programlanabilir. Geçiş hızı; kod tipi, 
tarama mesafesi ve baskı kalitesine göre 
değişecektir.

Semboloji Kod Çözme Özelliği

1D Kodlar:  UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/
EAN-13/JAN-8/JAN-13 ekleriyle birlikte, ISBN 
(Bookland), ISSN, Coupon Code), Code 
39 (Standard, Full ASCII, Trioptic), Code 
128 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, 
ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/
NW7, Code 11 (Standard, Matrix 2/5), MSI 
Plessey, I 2/5 (Interleaved 2/5/ITF, Discrete 
2/5, IATA, Chinese 2/5), GS1 DataBar 
(Omnidirectional, Truncated, Stacked, 
Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, 
Expanded Stacked, Inverse), Base 32 (Italian 
Pharmacode)

PDF417  PDF417 (Standard, Macro), MicroPDF417  
(ve türevleri):  (Standard, Macro), Kompozit Kodlar  
 (CC-A, CC-B, CC-C)

2D Kodlar:   TLC-39, Aztec (Standard, Inverse), 
MaxiCode, DataMatrix/ECC 200 (Standard, 
Inverse), QR Code (Standard, Inverse, Micro)

Posta kodları:   ABD Postnet, ABD Planet, İngiltere Postal, 
Japonya Postal, Avustralya Postal, Hollanda 
Postal, 4State Postal

DPM İşaretleri:  Nokta işleme yöntemiyle uygulanan veri  
(Yalnızca DPM birimi):  dizini. Yukarıda listelenen ve lazer 

işaretleme, kimyasal işaretleme, mürekkeple 
işaretleme, kalıp, damgalama ve döküm 
yöntemleriyle işaretlenen ve metal, plastik, 
kauçuk ve cam gibi yüzeylerde kullanılan 
tüm desteklenen yöntemler

IUID Desteği:   IUID ayrıştırmayı destekler. Uygulama 
gereksinimlerine göre IUID alanlarını okuma 
ve ayırma olanağı

Görüntüleme Özellikleri

Grafik Biçimi Desteği:   Görüntüler Bitmap, JPEG ve TIFF olarak 
dışarı aktarılabilir

Görüntü Aktarım Hızı:  USB 2.0: 12 Megabit/saniyede kadar  
 RS-232: 115 kb/saniyeye kadar 

Görüntü Aktarım Hızı:  Standart USB uygulaması ~0,2 saniye ve  
 sıkıştırılmış JPEG şeklindedir  

Görüntü Kalitesi:   Standart Aralıklı Odak: 5.8 x 3.6 inç/ 
14.6 x 9.1 cm belge üzerinde 6.6 inç/ 
16.8 cm'de 130 DPI. Yüksek Yoğunluklu  
Oda: 2.0 x 1.3 inç/5.1 x 3.3 cm belge üzerinde 
1.5 inç/3.8 cm'de 370 DPI.  

Kullanıcı Ortamı

Çalışma sıcaklığı:  -4°F - 122°F/--20°C - 50°C

Depolama sıcaklığı: -40°F - 140°F/-40°C - 60°C

Nem:  %5 - %95 bağıl nem, yoğuşmasız

Sızdırmazlık:  IP65 spesifikasyonlarına göre sızdırmaz

Düşme özellikleri:   Beton zemine art arda 6.5 ft.'den (2 m) düşen 
cihaz çalışmaya devam eder

Ortam aydınlatması:  Parlak Işık – 150 ft. mum (1,600 LUX)  
bağışıklık:  Güneş Işığı – 8,000 ft. mum (86,000 LUX) 
  Fluoresan – 150 ft. mum (1,600 LUX) 
  Cıva Buharı – 150 ft. mum (1,600 LUX) 
  Sodyum Buharı – 150 ft. mum (1,600 LUX) 
   Normal ofis ve aydınlatma koşullarının yanı 

sıra doğrudan güneş ışığına karşı bağışıklık 
özeliği vardır

Elektrostatik  20 kV hava boşalma ve 8 kV temasla   
boşalma (ESD)  boşalmaya uygundur 

Arabirimler

Desteklenen arabirimler:  USB, RS-232, RS-485 (IBM 46xx Protokolleri),  
 Keyboard Wedge

Yasal

Elektrik Güvenliği:  UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, 
  EN 60950-1/IEC 60950-1 

Lazer Güvenliği:  EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10,  
 CDRH Sınıf II, IEC Sınıf 2

EMI/RFI: FCC Kısım 15 Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, 
  EN 55022, EN 55024, EN 61000-6-2, 
  AS/NZS 4268:2008, Japonya VCCI 

Çevresel:  RoHS direktifi 2002/95/EEC ile uyumludur.

Seçenekler

Aksesuarlar:   Taşıyıcı kılıf (pantolona veya kemere 
takılabilir); Akıllı Stand (eller boşta tarama); 
Araç Dengeleyici Bant (bağlı) 

Garanti

Ürünün değiştirilmeden kullanılması, normal ve uygun koşullarda 
çalıştırılması koşuluyla Zebra DS3508 Serisi, nakliye tarihinden 
itibaren işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 3 yıl (36 ay) süreyle garanti 
altındadır Ayrıntılar için garanti belgesinin tamamına bakın.

Önerilen Servis

En Başından Servis – Bronz

*Kod çözme bölgesi için bkz. arka taraf.

Entegre görüntü alma ve 
aktarma olanakları
Görüntü alma ve aktarma için 
gereken teknolojileri bir araya 
getirerek birden fazla cihazın 
kullanımı ve bakımından 
kaynaklanan maliyetleri azaltır

Birden fazla entegre 
arabirim ve evrensel kablo 
seti
Çeşitli anabilgisayarlarla 
esnek bağlantı sağlar, 
anabilgisayar yükseltme ve 
kablo değiştirme işlemlerini 
kolaylaştırır, yatırımınızı korur

Parlak LED, ayarlanabilir ses 
seviyeli sesli uyarı cihazı ve 
titreşimli uyarı motoru
Gürültülü ortamlarda pozitif 
kullanıcı geri beslemesi için 
çoklu onay modu

Gelişmiş veri biçimlendirme
Ana bilgisayar yazılımında 
yüksek maliyetli değişiklikleri 
ortadan kaldırır

123Scan2 tarayıcı 
yapılandırma aracını 
destekler
Ücretsiz, sihirbaz tabanlı 
bilgisayar yazılım aracıyla 
hızlı, kolay ve özelleştirilmiş 
kurulum sağlar

RSM'yi (Uzaktan Tarayıcı 
Yönetimi) destekler
Merkezi bir konumdan uzak 
tarayıcı yönetimine olanak 
vererek IT masraflarını ve 
toplam sahip olma maliyetini 
(TCO) azaltır



TEKNİK ÖZELLİKLER SAYFASI

Zebra DS3508 Serisi

DS3508 Serisi Kod Çözme Bölgesi

Alan Derinliği

Etiket Yoğunluğu DS3508-SR DS3508-HD/DS3508-DP

Kağıt Etiket İngiliz Metrik İngiliz Metrik

Code 39 - 3 mil Yok Yok 1,10” - 1,60” 2,79 - 4,06 cm

Code 39 - 4 mil 2,60” - 4,50” 6,60 - 11,43 cm Temas - 3,5” Temas - 8,89 cm

Code 39 - 5 mil 1,00” - 6,30” 2,54 - 16,00 cm Temas - 4,2” Temas - 10,67 cm

Code 39 - 7.5 mil Temas - 10,10” Temas - 25,65 cm Temas - 5,4” Temas - 13,72 cm

Code 39 - 20 mil 1,00” - 20,90” 2,54 - 53,09 cm 1,10” - 9,20” 2,79 - 23,37 cm

%100 UPC - 13 mil 0,90” - 15,10” 2,29 - 38,35 cm 0,80” - 6,20” 2,03 - 15,75 cm

PDF417 - 6.67 mil 2,70” - 6,10” 6,86 - 15,49 cm Temas - 3,70” Temas - 9,40 cm

PDF417 - 10 mil 0,40” - 9,30” 1,02 - 23,62 cm Temas - 4,50” Temas - 11,43 cm

PDF417 - 15 mil 3,30” - 14,80” 8,38 - 37,59 cm 3,20” - 5,60” 8,13 - 14,22 cm

Data Matrix - 4 mil Yok Yok 1,00” - 2,10” 2,54 - 5,33 cm

Data Matrix - 5 mil Yok Yok 0,40” - 2,70” 1,02 - 6,86 cm

Data Matrix - 7.5 mil 2,10” - 5,50” 5,33 - 13,97 cm Temas - 3,50” Temas - 8,89 cm

Data Matrix - 10 mil 1,10” - 7,10” 2,79 - 18,03 cm Temas - 4,40” Temas - 11,18 cm

QR Code - 4 mil Yok Yok 1,10 - 1,40” 2,79 - 3,56 cm

QR Code - 5 mil Yok Yok 0,50” - 2,20” 1,27 - 5,59 cm

QR Code - 7.5 mil Yok Yok Temas - 3,30” Temas - 8,38 cm

QR Code - 10 mil 1,50” - 6,10” 3,81 - 15,49 cm Temas - 4,00” Temas - 10,16 cm

Kod çözme bölgesi de dahil olmak üzere daha fazla bilgi almak için, www.Zebra.com/ds3508 adresindeki Ürün 
Başvuru Kılavuzu'nda Kaynaklar sekmesine bakın.

Parça numarası: SS-DS3508. ©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


