
Garanta a proteção de seus investimentos e bens, 
com impressoras Zebra prontas para RFID.

Os produtos Zebra prontos para RFID permitem que as
empresas invistam nas impressoras de código de barra que
necessitam hoje, ao mesmo tempo em que proporcionam a
essas empresas a trilha de migração para a tecnologia de
RFID que irão necessitar no futuro. Modelos prontos para
RFID são modificáveis, permitindo fácil atualização para um
modelo com leitora/codificadora compatível com o EPC, e
outros padrões de freqüência-ultra-alta (UHF). A leitora/
codificadora suporta os protocolos RFID mais atuais no
momento em que for instalada, e pode ser atualizada via
“Flash” para suportar futuros protocolos. Produtos prontos
para RFID permitem às empresas que ainda se encontram no
estágio de descobrimento de RFID, a oportunidade de se
assegurarem que dispõem da tecnologia certa para suportar
suas implementações mesmo que mudem seus requisitos.

Com produtos Zebra prontos para RFID as empresas podem

• Proteger os investimentos feitos nas impressoras de
código de barra que necessitam hoje e, ao mesmo
tempo, assegurar uma trilha de migração para a
tecnologia de RFID que irão necessitar no futuro.

• Aproveitar as vantagens de plataformas de
impressoras comprovadas que oferecem a
confiabilidade robusta que os usuários aprenderam a
esperar da Zebra.

• Se assegurar que suas soluções de impressão estão
respaldadas na história de 35 anos da Zebra como líder
inovadora em soluções de códigos de barras e RFID. 
A Zebra já vendeu mais de 4 milhões de impressoras
até hoje - inclusive um leque diversificado de soluções
móveis, sem fios e de padrão industrial.

Impresso ras  Zeb ra ®

p ron tas  pa ra  RF ID
P r o t e ç ã o  d o  i n v e s t i m e n t o  e m  s u a s  
n e c e s s i d a d e s  d e  R F I D

Impressoras de alto desempenho
prontas para RFID foram criadas
para identificação a nível de caixa e
palete, para aquelas empresas que
precisam simplificar sua gestão de
logística e cadeia de fornecimento, e
para outras aplicações, inclusive:

• Rastreamento de bens

• Gestão de inventário

• Trabalho em processo

• Expedição/Recebimento

• Distribuição

Os modelos prontos para RFID
podem ser atualizados como
necessário com uma
leitora/codificador totalmente
integrada e compatível com os
seguintes transponders:

EPC Class 1, Generation 1
EPC Class 1, Generation 2 “Gen2”
Matrics’ 0+
ISO 18000-06B



170Xi I I IPlus™110Xi I I IPlus™

A 110XiIIIPlus para etiquetas de 4 polegadas
de largura foi projetada para proporcionar alto
desempenho e robustez de missão crítica
dentro dos ambientes mais exigentes.

LARGURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO
203 dpi: 4,0" (103 mm)

300 dpi: 4,0" (103 mm)

RESOLUÇÃO
203 dpi/8 pontos por mm

300 dpi/12 pontos por mm

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO
203 dpi: de 2,4” (61 mm), 3” (76 mm) até 10”

(254 mm) por segundo em incrementos de
1” (25 mm) 

300 dpi: de 2,4” (61 mm), 3” (76 mm) até 8”
(203 mm) por segundo em incrementos de
1” (25 mm) 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Largura: 10,37" (263,5 mm)

Altura: 15,5" (393,7 mm)

Profundidade: 19,5" (495,3 mm)

Peso: 50 lb. (22,7 kg)

CARACTERÍSTICAS DE MÍDIA
Largura da etiqueta e liner:  de 0,79” (20 mm)

a 4,5” (114 mm)

Largura do ribbon: de 0,79” (20 mm) a 4,33”
(110 mm)

O modelo XiIIIPlus para etiquetas de 6
polegadas de largura oferece a legendária
confiabilidade “24/7”, e a durabilidade de
construção em aço de bitola grossa,
proporcionadas pelas impressoras Zebra de
alto desempenho da série Xi™.

LARGURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO
203 dpi: 6,6" (168 mm)

300 dpi: 6,6" (168 mm)

RESOLUÇÃO
203 dpi/8 pontos por mm

300 dpi/12 pontos por mm

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO
203 dpi: de 2,4” (61 mm), 3” (76 mm) até 12”

(305 mm) por segundo em incrementos de
1” (25 mm) 

300 dpi: de 2,4” (61 mm), 3” (76 mm) até 8”
(203 mm) por segundo em incrementos de
1” (25 mm)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Largura: 13,15" (334,4 mm)

Altura: 15,5" (393,7 mm)

Profundidade: 19,5" (495,3 mm)

Peso: 67 lbs. (30,5 kg)

CARACTERÍSTICAS DE MÍDIA
Largura da etiqueta e liner:  de 2,0” (51 mm) a

7,1” (180 mm)

Largura do ribbon: de 2,0” (51 mm) a 6,7” 
(170 mm)

LARGURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO
Largura de impressão: 4,1"/104 mm

RESOLUÇÃO
203 dpi/8 pontos por mm
300 dpi/12 pontos por mm

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO
203 dpi: 12" (305 mm) por segundo
300 dpi: 8" (203 mm) por segundo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Largura: 9,6"/245 mm
Altura: 11,8"/300 mm
Profundidade: 16,4"/417 mm
Peso: 36,5 lbs./15,6 kg

CARACTERÍSTICAS DE MÍDIA
Largura da mídia (etiqueta e liner):

de 0,625"/16 mm a 4,5"/114 mm
Espessura da mídia (etiqueta e liner):

de 0,0058"/0,148 mm a 0,010"/0,254 mm

TIPOS DE MÍDIA

Contínua, “die-cut” ou tarja negra

CARACTERÍSTICAS DO RIBBON

Diâmetro externo: 4,0"/101,6 mm
Comprimento padrão: 2.955'/900 m
Proporção: Recomenda-se que o ribbon seja pelo

menos da mesma largura da mídia
Instalação do ribbon: Ribbon enrolado com a

superfície da tinta para fora 
Diâmetro Interno do cartucho: 1,0"/25,4 mm
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OUTRAS LOCALIDADES EUA: Califórnia, Flórida, Rhode Island, Wisconsin  EUROPA: Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Holanda,
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Nota:  Efetivo em todas as unidades de impressão 110PAX4
(203-dpi apenas) fabricadas após 15 de março de 2005. 

110PAX4™

Especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. ©2006 ZIH Corp. Todos os nomes e números de produtos são marcas comerciais da Zebra, e Zebra é uma marca comercial registrada da ZIH Corp. 
Todos os direitos reservados. Todas as demais marcas pertencem a seus respectivos proprietários.

Nota: A opção de RFID talvez não seja disponível em todo o mundo devido a regulamentações governamentais específicas a cada país. Contate seu representante da Zebra para informações sobre a
disponibilidade do produto.


