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1- Mobil yazici direk termal baski teknolojisine sahip olmahdir.
2- Yazici 9dzunurlugii minimum 203dpi78 dots per mm olmahdir.
3- Baski hizi en az 5”(127 mm) / sn olmahdir.
4- En az 63 MB Ram ve 256 MB Flash kahci bellege sahip olmahdir.
5- 4 inch geni?ligine kadar (104 mm)termal kagit dl9ulerini desteklemelidir.
6- Ilave kihfa gerek kalmadan standart IP54 toz ve sivi korumasma sahip olmahdir.
7- Cah§ma sicakhgi -15’C ile +50’C arasmda olmahdir.
8- Saklama sicakhgi -20’C ile +60’C arasmda olmahdir.
9- Mobil yazici gtincel Windows i§letim sistemleri ile beraber Android ve IOS i§letim sistemlerini de
desteklemelidir.
10-Yazici se9ilen terminal ile istenilen §ekilde baski yapacak kendi programlama dilini
desteklemelidir.(Orn:ZPL , IPL , CPCL , DPL gibi)
11-Yazici Tiirk9e font destegine sahip olmahdir.
12-Direk termal yazi karakterleri, grafik ve barkod basabilmelidir.
13-Turk9e karakter seti destegi ile Resident scaleabale font ve True Type font destegi olmahdir.
14-Standart pil ,en az 2000 mAh, Li-Ion, rahathkla takihp 9ikarilabilir ve yeniden §arj edilebilir
olmahdir.
15-Sabit sensorii ile form ve etiket ilzcrindeki siyah i§aretleri (black mark)algilayabilmelidir.
16- Kagit bitti uyarisi i9in paper out sensor olmahdir.
17-Farkh yonlerde baski alabilmeyi desteklemelidir.
18-Tek hamle ile kagit kompartimam a9ilabilmeli kolayhkla kagit degi§imi yapilabilmelidir.
19-Mobil printer iizerinde USB 2.0 (client) baglanti ara yiizu standart bulunmahdir.
20-Bluetooth 4.0 Low Energy desteklemelidir.
21-Uzerinde LCD ekran bulunmah ve Uyanlar cihaz ekramndan okunabilmelidir.
22- Mobil yazici Ozerinde LCD ekran iizerinde uyan gdrtlntiileme, a9ma kapama , kagit besleme ve
ekranda i§lemleri yerine getirecek biiyUk rahat basilabilir fiziksel tu§lar bulunmahdir.
23-LCD ekran tizerinden Bluetooth, pil durumu, hatalar gOrtintiilenmeli ve sesli uyan mesajlan
verebilmelidir.
24- Dii^rne ve darbelere kar§i dayamkh olmahdir.
25-Mobil yazicinm a§agidaki aksesuarlan cihazlarm kullamm surecinde tedarik9i tarafmdan temin
edilebilmelidir.
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Evrakin elektromk imzah suretme http://e-belge.saglik.gdv.Jr adresin^ifS194b522b-c519-48a6-a75e-ba7df558d03cl
-----kodu ile eri§ebilirsiniz.
Bu beige 5070 sayili elektronik imza kanuna gOre guvcnli clcktronik iraza ile imzalanmistir.
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AC gii9 kaynagi
DC ara9 §arj kiti
Koruma kihflari
Omuz askisi
12.5 rulo i9yapi medya aparati

26- Yazici, AC gu9 kaynagi herhangi bir ekstra aparata ihtiya9 duymayacak §ekilde ve kemere baglanti
tokasi ile birlikte teslim edilmelidir.
27- Mobil yazici arkasmda aski klipsi ve kemere baglanti tokasi bulimmahdir.
28- Mobil yazici uzerinde pil tasarrufu ama9h ayarlanabilir otomatik uyku modu olmalidir.
29- Donammlar uretici firma tarafindan en az 2 yil boyunca her ttirlii par9a ve her turlii hatayi kapsayan,
tam garanti kapsammda olacaktir.Garanti;par9alarin sdkUliip takilmasini, hata tespit hizmetini, her
ttirlii servis i§9iligini ve sevkiyat bedelini ^erecek, istekli firma garanti siiresi boyunca herhangi bir
nam ve isim altinda ek masraf talep edemeyecektir.
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Evrakin elektronik imzali surctine littp://e-belge.sagIik.gov.tr adresinden 694b522b-c519-48a6-a75e-ba7df558d03d kodu ile
eri§ebilirsiniz.
Bu beige 5070 sayih elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.

