
FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO
SÉRIE DS4800

ERGONOMIA E ESTILO
O fato de ter projetado a Série DS4800 levando em conta fatores humanos nos permitiu integrar a sofisticação e a 
resistência de um arco com empunhadura e localização do acionador a fim de maximizar a comodidade para as 
aplicações de leitura.

LEITURA DE ALTO DESEMPENHO COMBINADA COM UM DESIGN DE EXCELENTE QUALIDADE
A Série DS4800 oferece o melhor de ambos mundos: capacidade de leitura e estilo elegante voltado para o 
consumidor. A Série DS4800 não só surpreenderá seus clientes como também agilizará as filas no POS. Permite 
capturar qualquer código de barras 1-D e 2-D impresso em uma etiqueta de papel ou visualizado na tela do telefone 
móvel do cliente.

PERSONALIZÁVEL
Solicite um design personalizado que complementará a decoração de sua loja, promovendo sua marca; a tampa 
pode ser estampada com um padrão ou cor única junto com seu logotipo. Além disto, pode-se criar seu próprio tom 
de leitura.

FUNCIONAMENTO FLEXÍVEL DE MÃO E MÃOS LIVRES
Especialmente projetada para complementar a Série DS4800 e seu ambiente, a função Intellistand opcional permite a
comutação automática entre os modos apresentação e de mão.

INOVAÇÕES QUE LEVAM A EXPERIÊNCIA NA LEITURA AO ÚLTIMO NÍVEL
O acionador mecânico tradicional é substituído por um acionador tátil capacitivo moderno, que se complementa com “
retroalimentação tátil”. Seus caixas podem escolher a opção do acionador que preferirem: um toque rápido, apertar 
ou deslizar um dedo ou o polegar. Uma resposta de leitura flexível garante a integração da Série DS4800 ao seu 
ambiente sem inconvenientes, mantendo sua simplicidade de uso. Além dos sinal sonoro tradicional de leitura 
bemsucedida, tem à sua disposição as opções de vibração, indicação visual e toda uma biblioteca de tons melódicos 
ideais para complementar seu ambiente.

TEMPO DE FUNCIONAMENTO ÓTIMO; REDUZA O CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE
Nossos planos de serviço “tudo incluído” são planos acessíveis, líderes na indústria, que ajudam você a manter seus 
leitores de Série DS4800 nas mãos de sua força de trabalho praticamente o tempo todo durante toda a jornada. Sua 
Cobertura Integral protege seus leitores contra incidentes inesperados, reduzindo consideravelmente todos os tipos 

SÉRIE DS4800
DESEMPENHO SUPERIOR. DESIGN ELEGANTE.

Sua loja representa sua marca. Sabemos que você se orgulha de seu design. O ambiente criado é parte importante 
da experiência do cliente, e você se esforçou muito para fazer com que seus clientes percebam este ambiente no 
momento em que entram em sua loja. Com a Série DS4800, é possível melhorar a experiência de seus clientes 
diretamente no Ponto de Venda (POS). Este leitor de códigos de barras inovador oferece estilo sem concessões, 
combinando um design surpreendente com os níveis de confiabilidade, funcionalidade e capacidade de 
gerenciamento que você espera da Zebra.

FUNÇÕES
Design e função

A Série DS4800 traz um 
novo nível de estilo ao seu 
POS. Este leitor fácil de usar
é ideal para todos os tipos 
de ambientes, por mais 
sofisticados ou modernos 
que sejam.

Leitura 1-D/2-D de alto
desempenho

Capture absolutamente 
todos os códigos de barras 
que forem apresentados em 
seu POS (1-D, 2-D, 
impressos em etiquetas, 
visualizados na tela de um 
telefone móvel, de alta 
densidade, mal impressos, 
danificados e debaixo de 
embalagens).

Tecnologia de Captura
de Imagens Inteligente
PRZM, exclusiva da 
Zebra

Redefine o conceito de 
captura de imagens 2-D 
melhorando a agilidade e o 
desempenho na 
decodificação, e otimizando 
a experiência do usuário.

Personalizável; ideal 
para complementar 
seu ambiente e 
promover sua marca

Além das cores padrões 
branco alpino ou preto 
azulado, a Série DS4800 
pode estampar um design 
personalizado ou pode ser 
da cor que identifica sua 
empresa e incluir seu 
logotipo.

Implantação fácil e 
rápida

Excelentes configurações 
para reduzir o tempo que o 



de gastos imprevistos por causa do conserto com um nível máximo de proteção desde o momento em que você 
adquire o dispositivo. E o Service from the Start Advance Exchange Support oferece, ainda, substituição avançada do
equipamento consertado no próximo dia útil.

O estilo que você quer. A confiabilidade e a funcionalidade empresarial 
de que você precisa.
Para mais informações, visitewww.zebra.com/ds4800

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões

(L x A x A)

19 cm x 6,6 cm x 4,8 cm
7,47” x 2,61” x 1,90”

Peso 168 g (6 oz) incluindo o cabo;
peso do cabo = 53 g (2 oz)

Tensão e corrente 5VCC +- 10% @ 360 mA (RMS 
típica)

Fonte de 

alimentação

USB VBUS

Cor Branco alpino e preto azulado

Interfaces host 

admitidas

USB

Suporte de teclado Admite mais de 90 teclados 
internacionais

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Tolerância à 

obliquidade

86° (medição com base em 100% 
UPC-A; precisão de ±3 graus)

Tolerância à 

inclinação

82° (medição com base em 100% 
UPC-A; precisão de ±3 graus)

Tolerância à 

flutuação

360°

Tolerância ao

movimento

Até 20"/seg

Fonte de luz Objetivo LED de 606nm; 
Iluminação: LED de 640nm

Campo visual do 

leitor

Imager

40° (H) x 26° (V) Nominal

Contraste de 

impressão

mínimo

20%

UTILIDADE E GERENCIAMENTO

123Scan2, Scanner Management Services (SMS), Zebra 

Scanner SDK

GARANTIA

AMBIENTE DO USUÁRIO (CONTINUA)

Simbologias de

códigos de barras

1-D: UPC/EAN, UPC/EAN com 
complementos, Bookland EAN, 
ISSN, Código de Cupom 
Estendido UCC, Código 128, GS1-
128, ISBT 128, Código 39, Código 
39 Full ASCII, Código Trióptico 39,
Código 32, Código 93, Código 11, 
Matriz 2 de 5, Intercalado 2 de 5, 
Discreto 2 de 5, Codabar, Zebra, 
Chinês 2 de 5, variantes GS1 
DataBar, Coreano 3 de 5, 
Concatenado ISBT 2-D: PDF417, 
MicroPDF417, Códigos Compostos
, TLC-39, Matriz de Dados, 
Maxicode, Código QR, MicroQR, 
Aztec, Han Xin Postal: Postal 
australiano, US PLANET, Royal 
Mail 4 State Customer, US 
POSTNET, Código KIX (holandês),
postal RU, postal japonês, UPU 4 
State Postal FICS (Postal US4), 
USPS 4 State Postal (Postal US3)

ACESSÓRIOS

Intellistand mãos livres

AMBIENTE DO USUÁRIO

Imunidade à luz 

ambiente

Máx. 108.000 lux

Temperatura de

funcionamento

0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Temperatura de

armazenamento

-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)

Umidade 5% a 95% umidade relativa (sem 
condensação)

Especificações 

sobre

quedas

Suporta várias quedas de 1,5 m (5’
) no concreto

Testado contra 

batidas

250 ciclos (500 quedas) no tambor
de 1/2 metro

Vedação IP40

usuário precisa investir ao 
ativar a solução pela 
primeira vez.

Experiência de leitura 
inovadora e flexível

Escolha qualquer 
combinação de resposta de 
leitura visual, de áudio ou 
física para atender às 
necessidades de seu 
ambiente. Os caixas obtêm 
uma experiência de ativação
personalizada, tocando, 
apertando ou simplesmente 
deslizando seu dedo pelo 
acionador tátil capacitivo.

Objetivo preciso 
simplificado

Um exclusivo sistema de 
iluminação proprietário que 
define com clareza o campo 
de leitura e oferece um 
ponto de foco pequeno e 
nítido, visível em toda a faixa
operacional, facilitando a 
captura de todos os tipos de 
códigos de barras na 
primeira tentativa, mesmo 
nas listas de seleção.

Opção de análise de 
carteiras de motorista

Um modelo opcional permite
capturar e analisar as 
informações do códigos de 
barras PDF417 de carteiras 
de motorista, de modo que o
vendedor possa processar 
cartões de crédito e de 
fidelidade fácil e 
rapidamente.

Captura de 
documentos

Capture ingressos, carteiras 
de identidade, etc. e 
carregue um registro 
eletrônico facilmente.

Admite teclado 
internacional

Admite mais de 90 teclados 
internacionais, o que facilita 
a implantação em qualquer 
parte do mundo.

Intellistand com muito
estilo que se traduz 
nos modos de leitura 
flexíveis: da 
apresentação e de 
mão

http://www.zebra.com/ds4800


ALCANCE DE DECODIFICAÇÃO (TÍPICO)*

Perto Longe

Código 39 3 mil 2 cm (0,8") 11,9 cm (4,7")

Código 39 4 mil 0 cm (0") 21,6 cm (8,5”)

Código 39 5 mil 0 cm (0") 25,4 cm (10")

Código 39 7,5 mil 0 cm (0") 39,4 cm (15,5")

13 mil (UPC-A 100%) 0 cm (0") 56,9 cm (22,4")

Código 39 (20 mil) 0 cm (0") 91,4 cm (36")

26 mil (UPC-A 200%) 0 cm (0") 120,9 cm (47,6")

100 mil refletivo 0 cm (0") 444,5 cm (175")

PDF 417 (5 mil) 2 cm (0,8") 15,7 cm (6,2")

Matriz de dados (10 mil) 0,8 cm (0,3") 21,6 cm (8,5”)

* Campo visual limitado

A garantia do leitor da Série DS4800 cobre defeitos de 

fabricação e

materiais por um período de 5 anos a partir da data do 

envio, exceto o

cabo, cuja garantia é de 30 dias a partir da data do envio.

Para acessar o

certificado de garantia de hardware Zebra completo, 

visite http://www.

zebra.com/warranty

REGULAMENTAÇÃO

Meio Ambiente Atende à Norma Diretiva RoHS 
2002/95/EEC

Segurança elétrica UL60950-1 2° ed, CSA C22.2 N° 
60950-1 2° ed, EN60950-1/
IEC60950-1 2° ed

Segurança LED IEC/EN60825-1:2001, IEC/
EN62471:2006

EMI/RFI FCC Parte 15 Classe B, ICES-003 
Classe B, EN55022 Classe B, 
EN55024

SERVIÇOS RECOMENDADOS

Service from the Start Advance Exchange Support

A função Intellistand 
opcional, especialmente 
projetada, combina-se 
perfeitamente com a Série 
DS4800 e permite a seus 
vendedores alternar 
automaticamente entre os 
modos de mão e mãos livres
.

123SCAN2

Programa os parâmetros do 
leitor, atualiza o firmware, 
proporciona dados do código 
de barras lido e imprime 
relatórios.
www.zebra.com/123scan

2 SCANNER MANAGEMENT 
SERVICE (SMS)
Gerenciaa seu leitor Zebra de
maneira remota e solicita 
informações de ativo.
www.zebra.com/sms

SCANNER SDK
Gera uma aplicação de leitor 
completa; inclui 
documentação, drivers, 
funções de teste e código 
fonte de amostragem.
www.zebra.com/software

Número de Peça: SS-DS4800.©2015 ZIH Corp e/ou seus afiliados. Todos os direitos reservados.
Zebra e a cabeça estilizada da Zebra são marcas registradas da ZIH Corp., registradas em diversas jurisdições em todo o mundo. Todas as outras marcas 
registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

ZEBRA TECHNOLOGIES

http://www.zebra.com/123scan
http://www.zebra.com/sms
http://www.zebra.com/software


ZEBRA TECHNOLOGIES


