
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INTERMEC PC23D

Wewn. średnica 
rolki taśmy 12,7mm(1/2”); 26mm (1”)

Max. szer. etykiety 60 mm

Pamięć wbudowana 128MB Flash memory, 128MB SDRAM (opcjonalnie do 32GB)

Max. długość taśmy 91,1m lub 274,32m

Temperatura 5 – 40˚C

Wilgotność 10-80 % bez kondensacji

Opcje dodatkowe Dyspenser

Drukowane kody
1D - wszystkie główne kody jednowymiarowe
2D - Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN.UCC 128, Grid Matrix, 
HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI, PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm

 

MEMBER OF

digital    flexo label printing and converting&

Białołęcka 158E   •   03-253 Warszawa   •   tel.: +48 22 510 14 40   •   fax: +48 22 741 69 33   •   hotline 24h: +48 22 510 14 79   •   e-mail: rsc@rscautoid.pl   •   www.rscautoid.pl

supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Fonty wbudowane 12 Monotype True Type fonts i 4 bitmap fonts (tylko IPL)

Drukarka Intermec PC23d jest małym gabarytowo urządzeniem, które nadaje się do 
wielu zastosowań, gdzie najczęściej potrzebna jest mniejsza ilość etykiet czy też opa-
sek. Drukarka PC23d jest prosta w obsłudze. Posiada wbudowany wyświetlacz LCD.

Standardowe 
wyposażenie Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC)

Zastosowanie Opieka zdrowotna, transport, handel i biuro.

Szerokość taśmy 2,36” – 4,33”

Metoda Druku Termiczna

Waga 1.45 kg

Prędkość druku 8 dots/mm 12 dots/mm

Rozdzielczość 203 dpi 300dpi

Komunikacja Standardowo: USB 2.0, USB Host Opcjonalnie: Serial, parallel, WiFi, Bluetooth

Max długość druku 1727 mm 900 mm

Max. szer. druku 56 mm 54 mm

Firmware PL, Fingerprint, ZSim (ZPLII Simulation), ESim (EPL2 Simulation), DSim (DPL
Simulation), XML enabled for SAP® AII and Oracle® WMS

Parametry fizyczne 177 x 125 x 215 mm (wysokość x szerokość x długość)
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AppGallery

INTERMEC PC23D

CHARAKTERYSTYKA

Galeria Główna: sklep z aplika-
cjami do zastosowań mobilnych

Prostota użycia i wyczerpujące 
informacje o aplikacjach

Łatwa aktualizacja aplikacji 
mobilnych

Prosta administracja

Wygodny dostęp dla wszystkich 
użytkowników

Tworzenie galerii ułatwiających 
dystrybucję aplikacji w firmie

Przetestowane aplikacje, którym 
Twoim klienci mogą zaufać

Mając dostęp w jednym miejscu do całej gamy aplikacji do naszych urządzeń przenośnych, 
łatwo znajdziesz, ocenisz przydatność i kupisz odpowiednie aplikacje klasy korporacyjnej. 

Ten w pełni funkcjonalny sklep z aplikacjami pozwala klientom przeszukiwać ofertę według 
kategorii lub rodzaju urządzenia.

 Administratorzy AppGallery w firmach otrzymują elektroniczne powiadomienie, kiedy do-
stępna jest aktualizacja danej aplikacji z Galerii Głównej zawartej w ich firmowej Galerii.

Dobrze zaprojektowany pulpit administratora ułatwia administratorom AppGallery wybór 
aplikacji mobilnych, tworzenie galerii firmowych oraz instalację, aktualizację i dystrybucję 
wszystkich aplikacji przedsiębiorstwa.

AppGallery znajduje się na głównym ekranie wszystkich naszych urządzeń przenośnych i dla-
tego pracownicy mają dostęp do wszystkich potrzebnych aplikacji w każdej chwili – wystar-
czy dotknąć ekranu w AppGallery lub w Galerii firmowej.

Twoi klienci mogą udostępniać swoim pracownikom pełną ofertę z Galerii Głównej AppGallery, 
jednak dla większych klientów korporacyjnych prawdziwy potencjał AppGallery kryje się w 
możliwości tworzenia indywidualnych firmowych Galerii, które upraszczają dystrybucję aplika-
cji wśród pracowników oraz programów kupionych w AppGallery.

Każda aplikacja przechodzi testowanie bezpieczeństwa, w którym sprawdzamy, czy nie ma w nich 
złośliwego oprogramowania i innych zagrożeń. Aplikacje posiadające status  „Zgodna” (Compa-
tible) zostały przetestowane pod kątem pełnej zgodności z urządzeniem przenośnym. Aplikacje, 
które uzyskały najwyższy poziom  „Zweryfikowana” (Validation), przeszły wszechstronne testy 
każdej funkcji wykorzystywanej w aplikacji – takich jak skanowanie i roaming – dając klientom 
pewność, że aplikacja zapewni pracownikom ich firmy optymalną funkcjonalność. 

Wyjątkowy sklep z aplikacjami dla przedsiębiorstw, który pozwala łatwo wyszukiwać, kupo-
wać, wdrażać i aktualizować aplikacje dla komputerów przenośnych Zebra dla firm. 
Czy Twoi klienci zamierzają kupić, czy też już kupili urządzenia przenośne Zebra, zależy im 
na znalezieniu odpowiednich aplikacji dla swoich urządzeń – takich, dzięki którym będą 
mogli umożliwić swoim pracownikom pracę z maksymalną wydajnością, podnieść efektyw-
ność działań w firmie i wyeliminować błędy w pracy, a także osiągnąć jak najwyższą stopę 
zwrotu z inwestycji firmy w urządzenia przenośne Zebra. A po znalezieniu właściwych apli-
kacji Twoi klienci będą musieli kupić, wdrożyć i zapewnić dystrybucję aktualizacji aplikacji  
w odpowiednim czasie. Wszystko to umożliwi im sklep AppGallery.

AppGallery – prosty sposób, aby Twoi klienci korporacyjni używający komputerów prze-
nośnych mogli znaleźć, kupić, wdrożyć i aktualizować aplikacje dla przedsiębiorstw, które 
pozwolą im maksymalnie wykorzystywać komputery przenośne Zebra.


