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Zebra

Termotransferová tiskárna Zebra 220 Xi4

220 Xi4

Tiskárna Zebra 220Xi4 je určená pro potisk až 224 mm širokých etiket rychlostí až 254 mm/s. Široké etikety se obvykle používají 
při označování sudů s chemickými látkami, dále v automobilovém průmyslu, pro označování palet přepravních kontejnerů apod.

Tiskárna 220Xi4 patří do Xi-řady tiskáren Zebra, což ji předurčuje pro 24-hodinové používání v nejnáročnějších podmínkách. 
Standardním vybavením je 16 MB paměti DRAM a 4 MB flash. Nastavení parametrů tiskárny se provádí pomocí systému menu na 
panelu s podsvíceným LCD displejem. Volitelným příslušenstvím je mimo jiné vnitřní navíječ, port pro aplikátor etiket, ZebraNet 
PrintServer pro připojení do sítě Ethernet, bezdrátový ZebraNet PrintServer Pus s podporou karet Cisco b/g a CF Motorola a 
řezač.

 » Rozlišení 203 a 300 DPI
 » Vhodná pro většinu náročných aplikací, které vyžadují 

celodenní provoz v obtížném prostředí
 » Odolná kovová konstrukce
 » Rozlišení tiskové hlavy 203 DPI
 » Potisk etiket až do šířky 224 mm, šířka vlastního potisku 

je až 216 mm

 » Tisková rychlost až 254 mm/s
 » Snadná integrace do sítě prostřednictvím volitelného 

tiskového serveru ZebraNet Print Server
 » Možnost dodatečného rozšiřování o různá volitelná 

příslušenství
 » Kompatibilita s ostatními tiskárnami Zebra díky jazyku 

ZPL II

Popis

Charakteristika
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Technické údaje

Volitelná rozšíření
Pevná boční stěna s průhledem, trn pro médium s dutinkou 40 mm, odlepovací modul, vnitřní navíječ, řezač, rozšíření paměti 
DRAM na 8 MB, PC-karta PCMCIA pro download grafiky, formátů a fontů (až 8 MB paměti), Compact Flash karta pro rozšíření pa-
měti, interní nebo externí modul ZebraNet PrintServer 10/100, rozhraní IBM Twinax (emuluje tiskárny systému IBM 3X a AS/400), 
rozhraní IBM Coax (emuluje tiskárny systému IBM 327 0), bezdrátov ý ZebraNet PrintServer Plus s podporou CB, PCMCIA Cisco a 
CF Motorola (podpora šifrování WEP, WPA-PSK, WPA-LEAP), XML, port pro aplikátor, SW pro návrh etiket

 » Typ tisku: termotransfertisk, řízené vyhřívání bodů 
tiskové hlavy nebo přímý termotisk

 » Rozlišení: 203 DPI (8 bodů/mm), 300 DPI (12 bodů/mm)
 » Tisková rychlost: 254 mm/s - 203 DPI, 152 mm/s - 300 

DPI
 » Šířka potisku: max. 216 mm
 » Délka potisku: max. 3810 mm
 » Médium: kotouč o průměru max. 203 mm, průměr 

dutinky min. 76 mm
 » Šířka média: min. 108 mm, max. 224 mm
 » Tloušťka média: 0,076 až 0,305 mm
 » Typ média: kontinuální nebo nekontinuální (etikety na 

světlejším podkladu, s vyseknutým oddělovacím otvo-
rem nebo černou značkou)

 » Typ senzoru: průsvitový pro potisk dělených etiket / 
visaček, odrazový pro potisk materiálů oddělovaných z 
rubu černou značkou

 » Max. délka etikety: 991 mm pro nekontinuální médium, 
3810 mm kontinuální

 » Paměť: standardně 16 MB SDRAM (uživatelsky přístupné 
12 MB), volitelně: až 4 MB flash paměti

 » Rozhraní: USB 2.0 (480 Mbps), sériové RS-232, volitelně 
RS422/485, rychlé paralelní rozhraní IEEE 1284, volitelné 
rozhraní Ethernet

 » Mikroprocesor: single 32 bit 133 Mhz RISC processor

 » Termotransferpáska: šířka pásky by měla být minimálně 
stejná nebo větší než šířka média 
                                         max. vnější průměr: 81 ,3 mm 
                                         průměr dutinky : 25,4 mm 
                                         standardní délky : 300 a 450 m

 » Čárové kódy: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, 
ISBT 128, UPC/EAN včetně dodatkových kódů, Postnet, 
Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, 
LOGMARS, MSI, Plessey, Codabar  
dvoudimenzionální kódy: PDF 417, Micro PDF 417 , 
Codablock, Code 49, Max iCode, Datamatrix , QR Code, 
RSS Code, TLC 39, Aztec

 » Fonty: 9 bitmapových fontů - zvětšení až 10x na šířku i 
na výšku, vektorový font CG Triumvirate Bold Condensed, 
podpora uživatelských fontů (včetně českých) a grafiky

 » Řízení: Zebra Programming Language ZPL II - zajišťuje 
kompatibilitu s ostatními tiskárnami Zebra; programy pro 
návrh a tisk etiket; ovladač pro Windows

 » Velikost (VxŠxH): 393,7 x 334,4 x 495
 » Hmotnost: 30,5 kg
 » Operační teplota: +5°C až +40°C
 » Přímý termotisk: 0°C až +40°C
 » Skladovací a přepravní teplota: -20°C až +60°C
 » Relativní vlhkost: 20 až 85% (nekondenzující), skladova-

cí 5 až 85% (nekondenzující)
 » Napájení: Autodetekce 90 až 264 V, 48 až 62 Hz

 » dělená boční stěna (při otvírání tiskárny není potřeba to-
lik prostoru) s průhledem, který umožňuje sledovat stav 
zásoby pásky a etiket v tiskárně; volitelně pevná boční 
stěna s větším průhledem

 » Řídicí panel s podsvíceným LCD displejem. Nastavení 
parametrů tiskárny je proto velmi snadné a je možné v 
několika jazycích.

 » integrované počítadlo potištěných etiket a použité 
termotransferpásky

 » Oba typy senzorů na potiskovaný materiál, tj. průsvitový 
(pro potisk etiket na průsvitném podkladu) i odrazový 

(pro potisk etiket s černou značkou ze spodní strany na 
podkladu).

 » jednoduchá obsluha i údržba
 » rozhraní USB 2.0, RS-232, volitelně RS422/485 a rychlé 

paralelní rozhraní Centronics
 » Průmyslový tiskový mechanismus s jištěním otevřené 

tiskové hlavy. Je-li hlava otevřená, zůstává vždy v plně 
otevřené poloze. Výměna etiket i pásky je tím pádem 
jednodušší.

Vlastnosti


