
Univerzálna priemyselná tlaèiareò strednej triedy, ktorá je svojou konštrukciu predurèená 

predovšetkým do ¾ahších priemyselných prevádzok, kancelárií, skladov ale má svoje 

uplatnenie aj v zdravotníctve alebo pri tlaèi inventarizaèných štítkov a podobne. Je 

nástupcom ve¾mi populárneho typu  Zebra S600.

Hlavné rysy a možnosti tlaèiarne  Zebra S4M

Termotransferová tlaèiareò priemyselného znaèenia Zebra S4M je tlaèiareò strednej triedy, ktorá 

je typická nenároènou obsluhou a jednoduchým zakladaním spotrebného materiálu potrebného k 

jej prevádzke. Jednoduché nastavenie pomocou ve¾kého riadiaceho panelu s podsvieteným 

displejom umožòuje komfortnú obsluhu tlaèiarne. Boèným okienkom je možné jednoducho zisti� 

stav nepotlaèených etikiet a pásky. Po vložení nového návinu etikiet sa tlaèiareò sama 

automaticky nastaví na daný rozmer vïaka autokalibrácii.

Tlaèiareò S4M dosahuje rýchlos� tlaèe etikiet 152 mm/s (pri rozlíšení 203 DPI) až do šírky 104 mm 

a variabilne sa dodáva s firemným softvérom podporujúcim ZPL, EPL a APL a je možná ¾ahká 

integrácia do existujúceho systému prostredníctvom volite¾ného tlaèového servera ZebraNet, 

bezdrôtovému printserveru alebo interného prinserveru Zebra. Tlaèiareò je vybavená sériovým, 

paralelným a USB portom....

  

 - rýchla potlaè etikiet 152 mm/s až do šírky 104 mm 

 - odolná konštrukcia do ¾ahkého priemyslu, logistiky, distribuèných skladov

- sériový, paralelný port, USB port, jednoduchá integrácia do siete pomocou volite¾ného tlaèového    

serveru ZebraNet 

- volite¾ný jednoduchý odlepovací modul, bezdrôtový printserver alebo interný prinserver Zebra
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Hlavné rysy tlaèiarne Zebra S4M

Termotransferová páska
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rýchla potlaè etikiet
sériový, paralelný port, USB port, 

jednoduchá integrácia do siete 
prostredníctvom volite¾ného tlaèového 
servera ZebraNet

tlaèiareò je urèená pre ¾ahký priemysel, 
distribuèné sklady, logistiku, maloobchod, 
evidenciu majetku, výroba (napr. oznaèenie 
materiálu)

podsvietený LCD displej
napájanie: autodetekcia 90 až 265 V, 48 

až 62 Hz, poistka 5A

volite¾né príslušenstvo: tlaèová hlava 300 
DPI, jednoduchý odlepovací modul, rezaè 
(vrátane zachytávacieho koša), vnútorný 
navíjaè, rozšírenie flash pamäte (až na 64 
MB), programy pre návrh a tlaè etikiet 
(Zebra Designer), podpora XML

 šírka pásky by mala by� minimálne 
rovnaká alebo väèšia ako šírka média;
 max. vonkajší priemer: 81,3 mm
priemer dutinky: 25,4 mm
štandardné dåžky: 300 až 450 m

Zebra S4M

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

BOTTLING PRINTING s.r.o., Podtureò 270 
033 01 Liptovský Hrádok

Tel.: +421 445 280 234
 E-mail: bottlingprinting@bottlingprinting.sk, www.bottlingprinting.sk

Rýchlos� tlaèe a rozlíšenie 

Médium

Podporované fonty a èiarové kódy 

Možnosti 

Vlastnosti 
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152 mm/s (pri 203 DPI) 
priama termotlaè alebo termotransfer (volite¾ne) 
rozlíšenie: štandard - 203 DPI (8 bodov/mm)

                     volite¾ne - 300 DPI (12 bodov/mm)
maximálna šírka potlaèe je 104 mm
maximálna dåžka potlaèe kont. média:

  - 203 DPI: 3988 mm
  - 300 DPI: 1854 mm (volite¾ne)

 
kotúè o priemere max. 203 mm, priemer dutinky min. 76 mm
kotúè o priemere max. 152 mm, priemer dutinky min. 25 mm 
šírka média min. 19.4 mm  až max. 114 mm 
hrúbka média 0,076 mm - 0,25 mm  
typ média - kontinuálne alebo nekontinuálne (etikety na svetlejšom podklade, s 

vyseknutým odde¾ovacím otvorom alebo èiernou znaèkou
maximálna dåžka etikety 991 mm (pre nekontinuálne médium)

lineární :Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, podmnožina A/B/C a UCC 
triedy C,UPC-A,UPC-E, EAN-8,EAN13, UPC a EAN 2 alebo 5 èíslic, Postnet, 
Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, 
Planet Code, GSI DataBar (RSS)

7 bitmapových fontov, vektorový font CG Triumvirate Bold Condensed, IBM  
Code Page 850 International, podpora užívate¾ských fontov (vrátane èeských) a  

grafiky, kresliace príkazy v ZPL II, UFST

pamä� štandardne 8 MB DRAM, 4MB Flash 
rozhranie:sériové RS-232 a obojsmerné paralelné, USB 1.1, interný alebo 

externý ZebraNet printServer 10/100, bezdrôtový ZebraNet PLUS PrintServer 
riadenie: Zebra Programming Language ZPL II - zais�uje kompatibilitu s 

ostatnými tlaèiaròami Zebra; dostupné varianty s EPL II a APL, programy pre 
návrh a tlaè etikiet; ovládaè pre Windows 

prevádzková teplota: 5°C až 40°C - termotransferová tlaè
                                      0°C až 40°C - priama termotlaè

skladovacia teplota -40°C až 60°C

relatívna vlhkos�: pracovná 20 až 85 % (bez kondenzácie) 
                                skladovacia 5 až  85% (bez kondenzácie)
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Tlaèová hlava S4M 203 DPI


