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Zebra

Termotransferová tiskárna Zebra GC420t

GC420

Cenově dostupná tiskárna, splňující vysokou kvalitu tisku. Modely GC jsou postaveny na osvědčených konstrukcích původních 
LP a TLP tiskáren. Tato umožňuje, spolu s novými funkcemi, jednoduché začlenění do stávajících rodiny tiskáren ZEBRA. Novin-
kou u GC420 je výkonný 32-bitový procesor pro rychlou propustnost štítků, v kombinaci s větší pamětí pro větší grafiku. Jako 
příslušenství lze použít odlepovací modul, pro lepší manipulaci s etiketou. Pro komunikaci lze využít programovací jazyk EPL™ a 
ZPL®, což poskytne snadnou integraci s dalšími Zebra tiskárnami. Se svými třemi standardními rozhraními a volitelným 10/100 
Ethernetem, GC420 tiskárna nabízí flexibilitu v připojení s místními nebo síťovými systémy. Ideální využití pro aplikace ve zdra-
votnictví (identifikace pacientů, popisy vzorků, označování léčiv), v cestovním ruchu (označování zavazadel, stravování), v potra-
vinářském průmyslu (označování výrobků, regálů) a v neposlední řadě tisk logistických štítků na palety. Konstrukce je stejně jako 
u předchozích modelů pro malé dávky potisku.

 » Max . šířka potisku 104 mm
 » Rozlišení 203 DPI
 » Rozhraní sériové RS-232, paralelní Centronics a USB
 » Maximální šířka etikety 108 mm
 » Maximální šířka potisku 104 mm
 » Rychlost tisku až 102 mm/s
 » Kompaktní tvar a malé rozměry jsou výhodné do kance-

lářských prostor
 » Jednoduchá obsluha i údržba - vyžaduje minimální nebo 

dokonce žádné školení obsluhy
 » Sériové, paralelní i USB rozhraní
 » Jednoduché zavádění etiket do tiskárny
 » Automatická kalibrace
 » Průsvitový i odrazový senzor

Popis

Charakteristika
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Technické údaje

Volitelná rozšíření
 » Odlepovací senzor
 » Externí ZebraNet 10/100 Print Server pro možnost síťové komunikace a tisku
 » Asijské fonty a další mezinárodní soupravy písem
 » Externí klávesnice KDU Plus™ a KDU pro tisk na zařízení bez PC

 » Typ tiskárny: stolní
 » Typ tisku: termo a termotransfer tisk
 » Rozlišení: 203 DPI (8 bodů/mm)
 » Tisková rychlost: 102 mm /s
 » Typ média: etikety na kotouči nebo skládané, předseka-

né visačky, kontinuální pás
 » Termotransferová páska: pouze pro TLP 

Šířka pásky by měla být minimálně stejná nebo větší než 
šířka média 
Max. návin: 74 m 
Délka dutinky: 110 mm

 » Folie vycentrována na pásce: 
Průměr dutinky: 1/2 palce 
Na obou koncích dutinky dva zářezy proti sobě

 » Typ návinu: OUT
 » Šířka potisku: max. 104 mm
 » Délka potisku: max. 990 mm
 » Šířka média: min. 25,4 mm, max. 108 mm
 » Délka média: min. 9,7 mm, max. 279 mm
 » Průměr kotouče média: max. 127 mm, průměr dutinky 

25 - 38 mm
 » Mezera mezi etiketami: 2 až 4 mm
 » Tloušťka média: 0,08 až 0,18 mm
 » Typ senzoru: průsvitový pro potisk dělených etiket / 

visaček, odrazový pro potisk materiálů oddělovaných z 
rubu černou značkou

 » Paměť SDRAM: Standardně 8 MB
 » Flash paměť: Standardně 8 MB

 » Rozhraní: sériové RS-232 (DB 9), paralelní Centronics a 
USB

 » Rozměry (ŠxHxV): 201 x 239 x 173 mm
 » Podporované čárové kódy:  

Standardní 1D kódy : Codabar, Code 11 (ZPL), Code 
39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), 
German Post Code (EPL), GS1 Databar (formerly RSS), 
GS1 DataBar (RSS-14), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 
2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars 
(ZPL), MSI, Plessey , Postnet, Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/
EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 
digit extensions, UPC-E, UPC and EAN 2 or 5 digit exten-
sions (ZPL) 
2D kódy: Aztec Code, Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), 
Data Matrix , MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code 
(For both EPL and ZPL except where noted)

 » Fonty: Mezinárodní znakové sady, 16 alfanumerických 
fontů ZPLII, 5 alfanumerických fontů EPL2, zvětšování 
horizontálně i vertikálně až 8x, rotace : 0°, 90°, 180°, 270°,  
normální nebo reverzní tisk

 » Řízení: Zebra Programing Language ZPL II, Eltron 
Programming Language 2 (EPL2)

 » Software: Ovladače a utility pro Windows, pro návrh a 
tisk etiket Zebra Designer nebo volitelně Zebra Designer 
Pro

 » Hmotnost: tiskárna a napájecí zdroj 1,5 kg
 » Operační teplota: +5°C až +41°C
 » Skladovací a přepravní teplota: -40°C až +60°C
 » Relativní vlhkost: 10 až 90% (nekondenzující)


