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Unidade de bateria 
MPU-4000

Unidade de bateria com fonte de alimentação  
móvel para E-ClassTM Mark III

A unidade de bateria MPU-4000 é um pacote de bateria 
recarregável, de alto desempenho, que é anexado à parte 
inferior da impressora E-Class Mark III e permite que ela 
seja utilizada em aplicações de impressão móvel. Ao 
utilizar baterias de polímero de lítio de longa duração, 
a unidade de bateria MPU-4000 fornece alimentação 
suficiente para que a impressora funcione durante dias, 
sem a necessidade de recarregar. Esta combinação 
poderosa é ideal para aplicações de maior rendimento 
que exigem a resistência e velocidade de uma impressora 
desktop, mas precisam de uma bateria de longa duração e da mobilidade de uma 
impressora portátil. 

A unidade de bateria MPU-4000 
proporciona uma solução de mobilidade 
cujo desempenho pode ser medido em 
dias, não em horas. Além disso, o uso da 
tecnologia comprovada de baterias de 
polímero de lítio não somente garante uma 
bateria de longa duração, mas também um 
alto retorno em termos de investimento. 
A unidade de bateria MPU-4000 é de 
fácil instalação e manutenção, e quando 
combinada à conectividade sem fio da 
E-Class Mark III, é a solução de impressão 
móvel de alto desempenho com melhor 
custo-benefício disponível atualmente.

Impressão móvel (em veículo)
•  Etiquetas de controle de produção agrícola
•  Etiquetas e rótulos para serviço automático
•  Etiquetas e rótulos para identificação de 

cabeamentos e tubulações
•  Notas fiscais de entrega no local
•  Multas de trânsito em grande escala

Impressão móvel (em carrinho)
•  Registro de reuniões
•  Rótulos e etiquetas de itens/prateleiras de 

varejo
•  Etiquetas de estoque de armazém
•  Bilhetes de entrada para os setores de 

artes/entretenimento
•  Etiquetas de bagagem/bilhetes para 

situações de contingência aérea
•  Identificação de espécimes para o setor da 

saúde 

Impressão para situações de contingência 
(Emergência)
•  Sistema de alimentação de backup
•  Entrada de dados autônomos
•  Etiquetas pré-formatadas armazenadas
•  Entrada de dados a partir da tela e de 

botões de navegação

aplicações mais comuns
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AdvancedBasic

Produtos

Professional Professional+

Alimentação ■ ■ ■ ■*

Encaixe no 
gabinete ■ ■ ■

interface do usuário    

• Energia:
 –  Luzes indicadoras de LED de cores 

sequenciais indicam o nível de energia ao 
pressionar o botão.

• Carregamento:
 –  Luzes de LED azuis durante o carregamento  

e luzes sequenciais indicam o nível de 
energia ao pressionar o botão.

características físicas    

• Dimensões:
 – 7,19" x 10,25" x 2,31"
 – 180 mm x 257 mm x 58 mm
• Peso:
 – 3 lb. 11 oz.
 – 1,67 kg

bateria    

• Tecnologia:
 – Polímero de lítio
• Capacidade:
 – 3000 miliamperes-hora

desempenho    

• Número de etiquetas:
 –  mais de 4000 etiquetas de envio de 100 mm x  

150 mm (4" x 6") com uma única carga
• Número de recargas:
 – mais de 500
• Tempo de carga:
 – Aproximadamente 3 horas

desempenho    

• Alimentação de entrada:
 –  100-240 V CA (requer cabo de alimentação  

EIC C13) (não incluído)
• Tensão de saída:
 – 24 V CC
 
garantia    

• Gabinete e componentes eletrônicos - 1 ano 
• Bateria - 6 meses

*Requer um acessório de extensão de cabo de alimentação



Unidade de bateria  
MPU-4000

Impressão
A unidade de bateria MPU-4000 destina-se a maximizar o 
desempenho de impressão contínua das impressoras E-Class 
Mark III. O gráfico adjacente mostra o número de etiquetas de 
largura total que você pode imprimir com uma única carga com 
base na densidade e comprimento da etiqueta. A densidade da 
etiqueta é a proporção entre a área de impressão e a área total da 
etiqueta. As densidades de etiquetas típicas variam entre 20% e 
30%. Há também vários fatores como as condições ambientais, 
tempo de bateria, ciclos de carga e ciclo de trabalho que afetarão 
o número total de etiquetas impressas. O gráfico deve ser usado 
apenas como referência de resultados de teste estabelecidos 

Carregamento
O tempo de carregamento ou de recuperação é o tempo que 
a bateria leva para retornar para a carga total e depende da 
quantidade de energia disponível na bateria ao iniciar o ciclo 
de carga. O gráfico adjacente calcula quanto tempo levará 
para recarregar totalmente a bateria com base no nível de 
carga inicial. Use o gráfico selecionando primeiro a curva que 
representa o nível de carga inicial, em seguida, siga-a até 100% 
de alimentação disponível e desça em linha reta para determinar 
o número de horas necessário para atingir a carga total. O 
processo de carregamento é influenciado por vários fatores e 
poderá sofrer variações. Este gráfico é fornecido somente para 
fins de estimativa.

 

Expectativa de autonomia
A unidade de bateria MPU-4000 utiliza baterias de polímero e 
lítio (Li-Po) que proporcionam uma expectativa de autonomia 
excepcional. Quando comparada a outras tecnologias, a unidade 
de bateria MPU-4000 supera em muito as demais, especialmente 
nas aplicações de grande demanda. O gráfico adjacente mostra 
a autonomia esperada da bateria substituível da unidade de 
bateria MPU-4000 em relação ao número de recargas profundas. 
Ao determinar a frequência de carregamento da unidade 
de bateria MPU-4000, você poderá determinar a autonomia 
aproximada da bateria Outras tecnologias de baterias estão 
relacionadas para uma comparação rápida e acessível. A unidade 
de bateria MPU-4000 superará em muito a autonomia da bateria 
substituível com o uso e cuidado adequados.
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