
A impressora RFID SL4MTM é a líder em preço-desempenho da série de impressoras 
Printronix SmartLineTM para aplicações industriais e comerciais. Rompendo a barreira 
econômica de várias aplicações RFID, a SL4M utiliza a tecnologia short-pitch que 
permite imprimir e codificar etiquetas menores e de custo mais acessível para 
aplicações RFID em itens individuais. Com desempenho confiável que atende ou supera 
as expectativas do setor de UHF, o codificador de hardware EPCglobal Gen 2 garante um 
funcionamento previsível e confiável para a melhor solução RFID corporativa. O custo 
reduzido com distribuição e manuseio, a melhor visibilidade do estoque e a capacidade 
de atender à necessidade crescente de conformidade com normas e com o sistema de 
etiquetagem RFID tornam a SL4M a impressora/codificador RFID perfeito para empresas 
que buscam melhorar seu processo a um custo acessível.

A impressora SL4M inclui recursos padrão normalmente encontrados em impressoras mais caras, como o PrintNet 
Enterprise (software de gerenciamento remoto de impressora), a interface gráfica de usuário, a memória atualizável, a 
compatibilidade com linguagens de impressoras de outras marcas e a construção em metal resistente e confiável. Ela 
baseia-se na crescente liderança da Printronix no setor de impressão térmica, definindo um novo padrão de liderança 
de preço-desempenho para oferecer suporte a fabricantes, varejistas, órgãos governamentais etc. 

A superioridade do RFID

Recursos

SIMPLES
Simplifique a configuração/instalação e 
as operações diárias com a grande tela de 
fácil leitura, o exclusivo menu de ícones e 
o fácil carregamento da mídia. 

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO REMOTO DE 
IMPRESSORA 
Economize tempo e aumente a produtividade. O PrintNet 
Enterprise permite que você gerencie remotamente uma única 
impressora ou um conjunto de impressoras a partir de um 
único local. O PrintNet também fornece alertas automáticos de 
status para minimizar o tempo de inatividade e maximizar a 
produtividade.

TECNOLOGIA SHORT-PITCH
Reduza os custos com mídia de 
etiqueta e matrizes de RFID imprimindo 
etiquetas menores e mais econômicas. 
A tecnologia Short-Pitch permite que a impressora imprima 
e codifique etiquetas menores e mais econômicas para 
produção.

•	Melhore a eficiência da cadeia de fornecimento, 
maximizando o espaço de armazenagem, minimizando 
a perda de mercadorias, melhorando a precisão do 
estoque e rastreando mercadorias em tempo real.

•	Melhore os relacionamentos do atendimento ao cliente, 
informando automaticamente aos clientes quando as 
mercadorias estiverem em trânsito, e forneça tempos de 
entrega precisos pela Web.

COM OU SEM FIO 
Obtenha a conectividade certa para sua aplicação. A SL4M é 
fornecida como padrão com interfaces RS232 Serial, IEEE 1284 
(Centronics), Paralela, Ethernet e USB 2.0. A conectividade sem 
fio 802.11 b/g está disponível como opção para determinadas 
regiões. (Consulte no verso da folha).

Etiqueta RFID com 
Standard Pitch

versus Etiqueta RFID com  
Short-Pitch

* Borda principal da etiqueta com a borda principal da próxima etiqueta

Pitch* 
de 1”

Pitch* de 
2-1/8”

SMARTLINETM SL4MTM



A Printronix oferece uma ampla seleção 
de tamanhos de etiqueta RFID, designs de 
antenas e fitas de transferência térmica. 
Entre em contato com seu representante 
de vendas local da Printronix para obter 
fitas e etiquetas Printronix originais,  
ou entre em contato com a própria empresa 
em www.printronix.com ou ligue para  
1 (800) 665-6210.
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Transferência térmica ou térmica direta de 
4”, de nível industrial e comercial

Tecnologia RFID: A tecnologia Short-Pitch 
permite imprimir etiquetas RFID menores e 
mais econômicas com pitch de matriz  
de apenas 25 mm (1”):

•	 Configurada para padrões de 
frequência global aprovados

•	 Acoplador de RF de várias posições, 
avançado firmware do codificador da 
impressora

•	 Suporta todos os principais produtos 
de silício UHF

•	 Suporta todas as principais marcas de 
antenas

•	 Compatível com o padrão  
GS1/EPCglobal Class 1 Gen 2

•	 Configurada para atender aos padrões 
globais de frequência*

INTERFACES

Padrão: Serial RS232, IEEE 1284 (Centronics),
USB 2.0, Ethernet
Opcional: Wireless (802.11b/g, 54mbps)**, WEP 128 
bits, WPA-PSK/TKIP (Personal), WPA2-PSK/AES CCMP
(Personal/Enterprise), PEAPv0 MSCHAPv2, LEAP, TTLS
(suporta PrintNet Enterprise e PXML)

INTERFACE DO USUÁRIO

Visor de mensagens: Interface amigável que oferece
sistema de navegação baseado em menu de ícones 
exclusivo com até 8 linhas de mensagens exibidas

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Memória: DRAM de 32 MB, FLASH de 8 MB
Velocidade de impressão: 10 ips a 203 dpi (254 mm/s a 
8/dpmm), 10 ips a 305 dpi (254 mm/s a 12/dpmm),
Métodos de impressão: Transferência térmica ou 
térmica direta
Resolução: 203 dpi (8/dpmm),
305 dpi opcional (12/dpmm)
Largura imprimível: 104 mm (máx. 4,1”)

RECURSOS DE RFID

Recursos de operação: Codificação com verificação 
automática. Inclui acesso a EPC, memória do usuário,  
TID, PC etc. 
Modos de manuseio de erros: 
 » Sobreposição – erro de impressão ou etiqueta 
RFID danificada; os dados são aplicados à próxima 
etiqueta

 » Parada – pausa após a detecção de falha ou de 
etiqueta danificada para intervenção do usuário

 » Nenhum – ignora todos os erros
Rastreamento de estatísticas: Rastreia o número total 
de etiquetas RFID processadas e o número de etiquetas 
com falhas (sobrepostas)

COMPATIBILIDADE DE MÍDIA

Tipos de mídia: Papel, película ou etiqueta sintética 
de transferência térmica ou térmica direta, etiqueta e 
bilhete em forma de rolo ou dobrados
Capacidade de mídia: Suporte de rolo – diâmetro de 
293 mm em carretel de 76 mm
(diâmetro de 8” em carretel de 3”)
Largura da mídia e revestimento: 22 mm a 127 mm
(1,0” a 5,15”)
Comprimento da etiqueta (mín./máx.): 6 mm a  
2.514,6 mm (0,25” a 99”)
Fita de transferência térmica: Largura da fita  
(mín./máx.) – 39,5 mm a 127 mm (1,55” a 5,0”)
Comprimento máximo da fita: 450 m
Diâmetro do carretel de fita: 25,4 mm (1,0”)
Diâmetro externo da fita (máx.): 85 mm (3,3”)
Tipo de fita: Coated side in (revestida na parte interna) 
ou coated side out (revestida na parte externa)

MÉTODOS DE DETECÇÃO DE MÍDIA

Transmissivo (Gap, Entalhe, Perfurado), Reflexivo
(Marca Negra), Desabilitar (Mídia Contínua)

 * somente EUA, União Europeia, Brasil, México,  
 Coreia e China
** somente EUA e União Europeia
 † Inclui comandos de RFID

MODOS DE MANUSEIO DE MÍDIA

Tear-Off Strip (destacador de tira de etiquetas),  
Peel-Off (descolador de etiquetas), Contínua

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

Padrão: Printronix Graphics Language (PGL)†
Zebra Graphics Language (ZGL)†
TEC Graphics Language (TGL)
Intermec Graphics Language (IGL)
SATO Graphics Language (STGL)†
Datamax Graphics Language (DGL)
IER Siège® Graphic Language (IEGL)
Monarch Graphic Language (MGL)
Extensible Mark-up Language (XML)

SIMBOLOGIAS DO CÓDIGO DE BARRAS

Linear: Código 39, Interleaved 2/5, Código 128, EAN-8, 
EAN-13, UPC-A, UPC-E, UPC-E0, UPC-E1, MSI, Codabar, 
Código 93, Postnet, EAN/UCC-128, UPCSHIP, Industrial 
2 de 5, FIM, German 2 de 5, Código 11, Matrix 2 de 5, 
PostBar (4-state Postal), Royal Mail, UPS-11, Telepen, 
ITF-14, Logmars, Planet, Australian Post, Plessey, BC 
412, Código 3 de 5, USPS Intelligent Mail 
Bidimensional: PDF417 (Micro PDF e Macro PDF), 
Maxicode, DataMatrix, RSS-14, Aztec, QR

FONTES E CONJUNTO DE CARACTERES

Fontes: Monotype Imaging (Agfa Monotype) – Letter 
Gothic Bold, Courier Bold, CG Triumvirate Bold 
Condensed, OCR-A, OCR-B, CG Times, CG Triumvirate, 
CG Triumvirate Bold, (fontes adicionais disponíveis)
Conjunto de caracteres: Unicode com suporte a fontes 
TrueType

SUPORTE GRÁFICO E DRIVERS PARA WINDOWS

Suporte gráfico: Formatos de arquivo PCX e TIFF
Drivers para Windows: Microsoft Windows  
2000/XP/7/2003 Server/2008 Server

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentação: Fonte de alimentação com variação 
automática de 90-264 VCA (48-62 Hz) PFC
Conformidade normativa: FCC Parte 15 Subparte C 
Seções 15.207, 15.209, 15.247, Industry Canada RSS-210, 
ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, EN 60950, cMETus, CE, IDA, BSMI, CCC, 
C-Tick, GOST-R, MIC, Argentina “S” mark
Conformidade com RF: FCC, CE, COFETEL, ANATEL, KC, 
SRRC

FATORES AMBIENTAIS

Temperatura de operação: 5°C a 40°C
Umidade de operação: 0% a 90% sem condensação
Temperatura de armazenamento: -5°C a +60°C  
(-23°F a +104°F)
Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem 
condensação
Dimensões: 298 mm L x 476 mm P x 308 mm A
(11,75” L x 18,75” P x 12,125” A)
Peso da impressora: 15,4 kg (34 lb)
Peso na embalagem: 19 kg (42 lb)

RECURSOS PADRÃO

DRAM de 32 MB
Flash de 8 MB
Construção em metal resistente
Assistente de instalação da impressora
Ampla interface gráfica do usuário
Dicas codificadas por cores para os usuários
Sensor transmissivo ajustável
Sensor reflexivo
Calibração automática
USB 2.0, Serial, Paralela, Ethernet
Suporte incorporado à linguagem de impressora
 » Printronix, Zebra, TEC, Sato, Intermec, Datamax, IER, 
Monarch

Programa de desenho de etiquetas
Impressão habilitada para XML
Gerenciamento remoto baseado em XML via PXML
Gerenciamento remoto PrintNet™

Tecnologia Short-Pitch
Cabeçotes de impressão atualizáveis, com encaixe
Contador de mídia
Indicador de vida útil da fita

OPÇÕES

Cartucho de memória
QCMC (Quick Change Memory Cartridge - cartucho de 
memória de troca rápida)
Cartucho de fontes DBCS
Relógio de tempo real
Ethernet, Wireless (802.11b/g)**
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