Zebra ZT220 - 300 DPI, USB+RS232, řezačka
Tiskárny řady ZT200 jsou optimalizovány pro snadné a všestranné použití a nabízejí mimořádnou hodnotu. Zebra ZT230: odolné celokovové tělo
vhodné pro dlouhodobé používání; páska o délce 450m je zárukou delšího provozu a méně častých výměn. Zebra ZT220: odolné polymerové tělo
vhodné pro dlouhodobé používání; kapacita pásky 300m; jednoduché jednoúčelové uživatelské rozhraní se třemi tlačítky.
Kompaktní provedení

Kompaktní a moderní provedení se skvěle hodí všude tam, kde je volný prostor přepychem
Elegantní prostorově úsporné provedení s unikátními skládacími dvířky (vyžadují 102 mm pro otevření) skvěle zapadne do stísněných míst a
maximalizuje pracovní prostor

Rychlá instalace a integrace
Ideální alternativa starších modelů tiskáren Stripe a S4M
Bohaté možnosti připojení: paralelní, 10/100 Ethernet, bezdrátové 802.11b/g/n
Stavový LED displej s ikonami poskytuje okamžitý přehled o stavu tiskárny

Intuitivní a pohodlné zakládání médií
Díky bočnímu podávání je zavádění médií velmi snadné
Barevné značky pomohou nezkušeným uživatelům nainstalovat pásku a zavést média
Svítící pohyblivé čidlo je zřetelně viditelné i přes médium. Díky tomu můžete bez problémů upravit jeho pozici

Kvalita tisku
Přesnější tisk a jemnější nastavení
Ostrý, čistý text a čárové kódy – dokonce i na úzkých médiích

Spolehlivost a odolnost typická pro produkty Zebra
Určeno do podniků a lehkého průmyslu
Splňuje požadavky programu Energy Star®
Mechanismus tiskárny zajišťuje optimální výkon s minimální nutností údržby

Jednodušší servis
Snadné vyjmutí válce a tiskové hlavy bez použití nástrojů je zárukou bezproblémového čištění a výměny
Rychlá přeměna a upgrade tiskárny díky jednoduché výměně přípojného rozhraní
Při základním servisu si vystačíte pouze se třemi běžnými nástroji

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Metoda tisku

přímá termální, termotransferová

Maximální šířka tisku

104mm

Rychlost tisku

152mm/sec(6 ips)

Tiskové rozlišení

203dpi, 300dpi, volitelné

Maximální délka tisku

3988mm(203 dpi), 1854mm(300 dpi)

Paměť

128MB Flash

Symboliky 2D kódů

všechny standardní typy 2D-kódů

Spotřební materiál
Maximální šířka papíru

114mm

Maximální průměr kotouče

203mm, 152mm

Typ médií

materiál s černou značkou, papírové a termopapírové nálepky, visačky

Minimální šířka papíru

19mm

Šířka barvící pásky

40 až 110mm

Max. průměr barvící pásky

81mm(ZT230)

Max. délka barvící pásky

450m(ZT230), 300m(ZT220)

Tloušťka médií

0.076 až 0.25mm

Prostředí
Provozní teplota

5 až 40°C

Skladovací teplota

-40 až 60°C

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

5 až 85%

Provozní vlhkost (nekondenzující)

20 až 85%

Ostatní
Certifikace

VCCI, ICES-003 Class B, IEC 60950-1, UL, C-Tick, CCC, CE, FCC (Class B)
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