
Dayanıklı Taşınabilir 
Etiket Yazıcıları

PB22/32/50

Ürün profili

•	 Sektörün	en	hızlı	2,	3	ve	4	inçlik	
dayanıklı	taşınabilir	etiket	yazıcıları	

•	 Gerçek	dünyanın	endüstriyel	ve	
perakende	ortamlarında	faaliyet	
gösterecek	dayanıklı	tasarım	

•	 Rakip	ürünlere	göre	iki	–	üç	kat	
daha	hızlı	etiket	yazdırma	

•	 Düşük	geliştirme,	kurulum	
ve	destek	maliyeti

•	 Intermec	taşınabilir	bilgisayarları	
ve	diğer	taşınabilir	cihazlarla	
sorunsuz	entegrasyon	

•	 Güvenli	kablolu	ve	kablosuz	
iletişim	seçenekleri:	Bluetooth®,	
802,11	b/g,	USB,	Seri

•	 Etiket	sensörleri,	yazdırma	
hatalarını	minimuma	indirmekte	
ve	israfı	azaltmaktadır	

•	 SmartSystems®	uzaktan	
cihaz	yönetimi,	destek	
ihtiyacını	azaltmaktadır	

•	 Dolgusuz	etiket	medya	
seçenekleriyle	birlikte	Intermec	
medya	için	optimize	edilmiştir	

Intermec dayanıklı taşınabilir etiket 
yazıcı ailesi depolama, dağıtım, depodan 
perakende ve işletme varlık yönetimiyle 
ilgili zorlu uygulamalar için müşterilere 
en hızlı tercihi sunmaktadır. Intermec 
dayanıklı taşınabilir bilgisayarlar ve 
yazılımlarla birleştiğinde, PB22, PB32 ve 
PB50 taşınabilir etiket yazıcıları şirketlerin 
toplam sahip olma maliyetini azaltırken 
verimliliği ve etkinliği artırmalarına 
yardımcı olmaktadır.

Ultra yüksek yazdırma hızı ve rakip 
ürünlere göre kanıtlanmış iki – üç kat 
daha hızlı etiket yazdırma özelliğiyle, 
bu yazıcılar çalışan verimliliği ve 
doğruluğunda ölçülebilir iyileştirmeler 
sağlamaktadırlar. Etiket boşluk ve 
etiket alım sensörleri gibi eşsiz tasarım 
elementleri, atıkları azaltırken verimliliğin 
korunmasına yardımcı olmaktadır.

PB etiket yazıcı ailesi, ortak elektrikli 
ve mekanik temele oturtulmuş olup, 
Intermec Terminal Emulation (ITE) ve 
Intermec SmartSystems gibi Intermec 
taşınabilir bilgisayarlar ve yazılımlarıyla 
yakından entegre olmaktadır.

Bu entegre yaklaşım geliştirme, 
kurulum ve destekte önemli derecede 
etkinlik sağlarken, performansı 
optimize etmektedir. Intermec 
SmartSystems, problemlerin hızlı 
bir şekilde çözümlenmesi için bağlı 

cihazların uzaktan izlenmesine ve 
arıza teşhisine imkan vermektedir. Aile 
içerisinde paylaşılan donanımlar esneklik 
sağlamakta ve yedek parça envanteri ve 
maliyetlerini azaltmaktadır. Özellikle PB 
yazıcılar için tasarlanan Intermec medya 
seçenekleri, çeşitli uygulamalarda sürekli 
yüksek yazdırma kalitesi sağlamaktadır.

Intermec platformunun kullanımı, 
şirketlere kendi ihtiyaçları doğrultusunda 
adapte olabilen ve büyüyebilen bir 
çözüm sunmaktadır. “Akıllı” yazıcılar 
olarak dayanıklı PB yazıcıları, şu anda 
ya da gelecekte, özel gereksinimleri 
karşılamak için Intermec Fingerprint 
programlamasıyla geliştirilen bağımsız 
uygulamaları, donanım güncellemesine 
gerek kalmaksızın çalıştırabilmektedir.

Yazıcıların kapsamlı seçenekleri ve kolay 
uyarlanabilirliği, geniş bir uygulama 
ihtiyacı yelpazesini karşılamaktadır. 
Doğrudan medya yükleme, ayarlanabilir 
medya tutucular ve ister makbuz ister 
etiket yazdırma esnekliği, çalışanların 
ekipmanı değiştirmeden görevleri kolayca 
değiştirebilmelerine imkan vermektedir. 
Güvenli kablolu ve kablosuz arayüzler 
(802,11 b/g, BT, Seri, USB), kendi 
ortamınıza uygun opsiyonu seçmenize 
olanak sağlamaktadır. Kemer klipsi, omuz 
askısı ve araç montaj parçası gibi birçok 
taşıma seçeneği mevcuttur.

* Intermec Technologies tarafından 03-04/09’da gerçekleştirilen testlere dayalıdır. Test verilerinin kopyası için, lütfen Intermec Yazıcı 
Pazarlama Departmanıyla irtibata geçiniz.



Fiziksel Özellikler
PB22:
Genişlik:	101 mm (4 in)
Yükseklik:	176 mm (6,9 in)
Derinlik:	71 mm (2,8 in)
Ağırlık	(bataryayla):	678 g (23,9 oz)

PB32:
Genişlik:	127 mm (5 in)
Yükseklik:	182 mm (7,2 in)
Derinlik:	81 mm (3,2 in)
Ağırlık	(bataryayla):	828 g (29,2 oz)

PB50:
Genişlik:	160 mm (6,3 in)
Yükseklik:	174,5 mm (6,9 in)
Derinlik: 78,8 mm (3,1 in)
Ağırlık	(bataryayla):	1189 g (42,0 oz)

Ortam
Çalışma	sıcaklığı: -15°C ile 50°C, (5°F ile 122°F)
Saklama	sıcaklığı:	-30°C ile 70°C, (-22°F ile 158°F)
Nem: %10 ile %90 (yoğuşmasız)
Muhafaza:	IP54 (kağıt besleme yolu hariç)
Düşme	özelliği:	Betona 1,5 metreden (5 ft.) 
düşme; tüm köşeler ve kenarlar dahil 26 kez 

PB22/32:	Opsiyonel koruyucu kasayla betona 2 
metreden (6,5 ft) birçok kez düşüş

Güç
PB22/32: 7.2V Li-Ion, 2.25 Ah, yeniden şarj edilebilir 
batarya
PB50: 14,8V Li-Ion, 2,2 Ah, yeniden şarj edilebilir 
batarya

Bellek
RAM: 16MB
Flaş: 64MB

Standart İletişimler
RS-232 Seri
USB v.2,0    

Opsiyonel İletişimler
Bluetooth® (v2,0, Sınıf 1)
802,11b/g

Kablosuz Güvenliği
Doğrulama	ve	Şifreleme	Opsiyonları:	WPA, WPA2, 
WEP (64 ve 128), 802,1x (EAP-TLS, TTLS, LEAP, 
PEAP, EAP-Fast (Beklemede)), 802,11i-hazır

Yazdırma Hızı ve Çözünürlüğü
4ips (101.6mm/sec)
203 dpi (8 dots/mm)

Yazdırma Teknolojisi
Yazdırma	Kafası:	Doğrudan termal
 
Medya
Tipi:	Etiketler veya makbuz medyası
Intermec	Medyası:

Etiketler	ve	Fişler:	Duratherm II, Duratherm III, 
Duratherm NIR, Duratherm III IR, Duratherm III 
Sentetik, Duratherm III Dolgusuz, Duratherm II 
5-mil Fiş
Makbuzlar:	Duratherm  Makbuz II, 
Duratherm Makbuz III

Yazdırma	genişliği	aralıkları:
PB22:	25,4mm ile 55,88mm (1 ile 2,2 in)
PB32:	30,48mm ile 83,82mm (1,2 ile 3,3 in)
PB50:	49mm ile 111,5mm (2 ile 4,39 in)

Çekirdek	ID:	19mm (0,75 in) standart
Maks	OD:

PB22:	57.2mm (5.72 cm)
PB32:	67.3mm (6.73 cm)
PB50:	67.3mm (6.73 cm)

Yazılım
Programlama	Dilleri:
IPL, Fingerprint, ZSim (ZPLII Simülasyonu), ESC-P, 
DSim

Karakter Dizileri
Standart:	İngilizce ve Latince
Opsiyonel:	Batı Avrupa, ASCII, CodePage 850, Orta 
Avrupa, Kiril, Latince, Yunanca, Türkçe, İbranice, 
Arapça, Baltık, Baltık RIM, Vietnamca, Tayca, 
Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, UTF-8

Grafikler
Özel logolar dahil olmak üzere kullanıcı tanımlı 
fontlar, grafikler, formatlar ve yerleşimleri 
desteklemektedir.

Barkot Sembolojileri
Başlıca tüm 1B ve 2B sembolojiler desteklenmektedir.

Kullanıcı Arayüzü
LCD ve 4 düğme: Bekleme, kağıt besleme, kurulum, 
Dört sesli durum göstergesi: Hata uyarısı, donanım 
değişikliği uyarısı, düğmeye basıldı uyarısı ve 
başlatma uyarısı.

Donanımlar
El askısı, omuz askısı, kemer klipsi, koruyucu kasa, 
araba montaj parçası, araç montaj parçası, batarya 
paketi, dört yuvalı batarya şarj cihazı, A/C adaptörü, 
A/C güç kablosu, kamyon güç kablosu adaptörü, 
kamyon güç kablosu, forklift güç kablosu, seri 
bağlantı kablosu

Emniyet Onayları
Kuzey	Amerika:	Listelenen UL ve cUL, UL 60950-1
Avrupa:	D İşareti, EN 60950-1; CE işareti
Meksika:	NYCE Belgesi, NOM 19
Diğer	Ülkeler:	IEC 60950-1

EMC Onayları
ABD FCC Başlık 47, Bölüm 15, Alt bölüm B, Sınıf B; 
Avrupa EMC Direktifi (EN55022 Sınıf B + EN55024); 
CISPR22

Garanti
Bir yıl; ek Medallion hizmet paketleri mevcuttur

PB22, PB32 ve PB50 yazıcıların dayanıklı 
tasarımı, her gün güvenebileceğiniz 
performans anlamına gelmektedir. 
Intermec bilgisayarlarıyla aynı ortamda 
çalışmak için tasarlanan yazıcılar 15 
metreden birçok kez düşme özelliğine, 
IP54 sızdırmazlık oranına ve forklift 
gücünde darbe ve titreşim özelliklerine 
sahiptir, bu durum onarımları ve arıza 
sürelerini minimuma indirmektedir. Sorun 
oluştuğunda, Intermec Medallion eksiksiz 
hizmet sözleşmeleri zihninizin rahat 
olmasını sağlarken, bütçelendirilmemiş 
onarım maliyetlerine karşı sigorta 
sunmaktadır.
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