
Vrhunska učinkovitost 
brez primere



VRHUNSKI MOBILNI RAČUNALNIK Z OPERACIJSKIM 
SISTEMOM ANDROID™, TRPEŽNO ZASNOVO TER 
KOMBINACIJO TIPKOVNICE IN ZASLONA NA DOTIK

Računalnik Zebra MC9300 lahko pričnete uporabljati takoj, 
ko je dostavljen. Ponaša se z dobro poznano trpežno za-
snovo, uporabniškim vmesnikom Android, prednaloženim 
terminalskim emulatorjem in preprosto migracijo na sodob-
ne aplikacije z upravljanjem na dotik. Računalnik MC9300 z 
naprednim odčitavanjem je vrhunska naprava, ki se ponaša 
z izjemno močjo in učinkovitostjo.

Ročni mobilni računalnik MC9300

Zavzemite vodilni položaj v oskrbovalni verigi
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Mobilni računalnik MC3300

Mobilni računalnik TC53

VSESTRANSKI, LAHEK IN TRPEŽEN MOBILNI RAČUNALNIK 
S TIPKOVNICO IN ZASLONOM NA DOTIK TER VRHUNSKIM 
DELOVANJEM

Poznana ergonomska zasnova, ki ustreza svojemu namenu, nadgrajena z 
Zebrino najnovejšo, najzmogljivejšo in najvarnejšo arhitekturo Android. 
Med drugim ponuja možnost odčitavanja črtnih kod z razširjenim obse-
gom, omogoča enostavno odčitavanje črtnih kod na vrhu vaših skladišč-
nih regalov ter z baterijami, ki imajo 35 % višjo kapaciteto skrbi za nepre-
kinjeno delovanje v časovnem obsegu treh izmen. Posebej prilagojen za 
ekonomijo na zahtevo in podjetja, ki se ukvarjajo s spletno prodajo.

NOVA GENERACIJA NAPRAV ZA ZBIRANJE PODATKOV

Kaj naredi te naprave tako drugačne? Nova strojna oprema, ki 
bo revolucionalizirala učinkovitost mobilnih računalnikov. Z no-
vimi rešitvami in senzorskimi tehnologijami prinaša popolnoma 
nove možnosti — vse od mobilnih plačil do določanja velikosti 
pakiranja. Z najnovejšimi brezžičnimi tehnologijami zaposlenim 
omogoča hitrejši in zanesljivejši dostop do informacij, ki jih 
potrebujejo za opravljanje svojega dela. Napreden 6-palčni za-
slon, ki prikazuje več, zvišuje učinkovitost in zmanjšuje potrebo 
po pomikanju gor in dol po zaslonu.
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VRHUNSKA UČINKOVITOST PRI ODČITAVANJU 
1D- ALI 2D-ČRTNIH KOD 

Zasnovan je za odčitavanje 1D-ali 2D-črtnih kod z visoko 
gostoto — vključno z drobnimi in gostimi kodami, ki so ko-
maj vidne s prostim očesom.

Popoln je za zagotavljanje kakovosti izdelkov na proizvo-
dnih linijah in v zahtevnem okolju — z njim bodo zaposleni 
vedno in vsakokrat uporabili prave sestavne dele izdelkov.

Ultra robustni čitalnik črtne kode DS3608

Cenovno dostopna in učinkovita družina čitalnikov

Ročni optični čitalnik DS2200

Ultra robustni brezžični čitalnik črtne kode DS3678

CENOVNA DOSTOPNOST IN PREPROSTA UPORABA

Zasnovan je za odčitavanje 2D-črtnih kod na izdelkih, ki jih 
kupujejo vaše stranke, tiskanih in elektronskih kuponih ter 
karticah zvestobe.

Popoln je za stranke, ki iščejo cenovno ugodno rešitev 
skladno z njihovimi proračunskimi zahtevami. Obenem 
omogoča preprosto implementacijo in preprosto upora-
bo ter upravljanje za potrebe vašega podjetja.

VRHUNSKA UČINKOVITOST PRI ODČITAVANJU 
STANDARDNIH 1D- ALI 2D-ČRTNIH KOD

Zasnovan je za skladiščne delavce in delavce v proi-
zvodnji, ki za zagotavljanje kakovosti izdelkov in pra-
vočasnih dostav vsak dan odčitajo več tisoč črtnih 
kod. 

Popoln je za stranke, ki želijo standardne 1D- in 
2D-črtne kode odčitavati z brezžičnim čitalnikom z 
neprimerljivo trpežno zasnovo, učinkovitim odčitava-
njem in visoko obvladljivostjo. 



Zanesljivo označevanje izdelkov in pošiljk
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NOVA RAVEN ZMOGLJIVOSTI, VSESTRANSKOSTI IN 
PREPROSTE UPORABE

Industrijski tiskalnik ZT411 je primeren za najrazličnejše nači-
ne uporabe v proizvodnji, transportu, logistiki, maloprodaji 
in drugih panogah. V trenutku preverite stanje tiskalnika in 
preprosto prilagajajte nastavitve na velikem barvnem zaslo-
nu na dotik. Izjemna povezljivost, upravljanje medijskih dato-
tek in možnost RFID omogočajo preprosto dodajanje novih 
funkcionalnosti v skladu z razvojnimi potrebami podjetja. Vaš 
oddelek za informacijsko tehnologijo bo nad tiskalniki ZT400 
navdušen zaradi preproste integracije in upravljanja.

Industrijski tiskalnik ZT411

4-palčni namizni tiskalnik ZD421

Industrijski tiskalnik ZT231

NAPREDEN NAMIZNI TISKALNIK, KI SE PONAŠA Z 
IZJEMNIMI FUNKCIONALNOSTMI, FLEKSIBILNOSTJO, 
ZANESLJIVOSTJO IN VARNOSTJO

Zasnovan je za podjetja s potrebami po zanesljivem tiskalni-
ku, ki bo leta in leta zagotavljal visoko zmogljivost. Omogoča 
preprosto namestitev, uporabo, upravljanje in vzdrževanje – 
tako na sami lokaciji podjetja kot na daljavo. Ne glede na to, 
ali je integriran v vaše omrežje ali ne, ponuja visoko varnost, 
zmanjšuje čas izpadov in znižuje stroške zaradi kibernetskih na-
padov. Nenazadnje pa je zasnovan tako, da je skladen z vašim 
potekom dela in ga poenostavlja. 

PAMETNE FUNKCIJE. MAJHNA NALOŽBA.  
VELIK IZTRŽEK

Tiskalnik ZT231 prinaša zmagovalno kombinacijo ustreznih 
funkcij po ustrezni ceni in trajne kakovosti, po kateri slo-
vi Zebra. Hiter in kakovosten tisk z visoko ločljivostjo, ve-
lik barvni zaslon na dotik, zasnova, ki je usmerjena v pri-
hodnost, in še mnogo več – vse to v formatu, ki prihrani 
ogromno prostora. Poleg tega so na voljo še izbirne zmo-
gljivosti, kot so RFID, brezžična povezljivost in funkcije za 
upravljanje medijskih datotek. A to še ni vse. Z vgrajeno 
inteligenco bo vaše delo enostavnejše, dodatna varnost pa 
bo poskrbela, da bo delo potekalo nemoteno.  
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