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Zebra

Termotransferová tiskárna Zebra GX420d, GX420t, GX430t

Série GX

Tiskárny GX série - nejvýkonější malé stolní tiskárny

Model Zebra GX představuje nejlepší malou stolní tiskárnu ve své třídě vybavenou širokou škálou funkcí. Konstrukce tiskárny 
Zebra GX, zaměřená na snadnost použití a dlouhou životnost, představuje spolehlivé řešení v rámci malých stolních tiskáren, 
které vždy vyhoví všem požadavkům. 

Typické použití GX420 může být v aplikacích označování dokumentů nebo evidence majetku.

 » Max. šířka potisku: 104 mm
 » Rozlišení: 203/300 DPI
 » Rozhraní sériové RS-232, paralelní Centronics a USB
 » Malé rozměry a jednoduché ovládání
 » Tiskárny Zebra GX se dodávají s firmware podporující ZPL 

i EPL

 » nejrychlejší tiskárna s rychlostí tisku 152mm/s
 » jednoduché zavádění média pomocí automatické 

kalibrace
 » rozsáhlé příslušenství řezač, peel off, rozhraní bluetooth
 » seriový a USB port, volitelné rozšíření o interní ZebraNet 

printserver

Popis

Charakteristika
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Technické údaje

Volitelná rozšíření
 » Modul ZebraNet PrintServer 10/100 (pro přímé připojení do sítě Ethernet)
 » Odlepovací modul 
 » KDU jednotka
 » Zebra Designer pro návrh a tisk etiket

 » Typ tisku: termotisk (d) nebo termotransfertisk (t)
 » Rozlišení: GX420d a 420t - 203 DPI (8 bodů/mm), GX430t 

- 300 DPI (12 bodů/mm)
 » Tisková rychlost: 152mm/s
 » Šířka potisku: max. 104 mm
 » Maximální délka etikety: 990 mm
 » Šířka média: min. 19 mm, max. 108 mm 
 » Čárové kódy: Běžně používané lineární čár. kódy  

dvoudimenzionální kódy: PDF 417, Micro PDF 417, 
Codablock (ZPL), Code 49(ZPL), MaxiCode, Datamatrix 
(ZPL), QR Code

 » Rozhraní: Paralelní/sériové RS-232/USB nebo sériové 
RS-232/USB/interní ZebraNet 10/100

 » Termotransferová páska: šířka pásky by měla být mini-
málně stejná nebo větší než šířka média  
                                                   max. vnější průměr: 35 mm 
                                                   průměr dutinky: 12,7 mm 
                                                   standardní délka: 74 m

 » Řízení: Zebra Programming Language ZPL II nebo EPL2, 
univerzální ovladač Zebra

 » Operační teplota: 5 °C až 40 °C

Typické použití GX420 a GX430
 » K.asset - evidence majetku
 » Zdravotnictví (identifikace pacientů, vzorků, preparátů, označování léků atd.)
 » Maloobchod (značení zboží, přeceňování, tisk regálových štítků atd.)
 » Cestování (palubní vstupenky, označování zavazadel)
 » Pohostinství, služby a volný čas (vstupenky, sázenky, občerstvení)
 » Dodavatelský řetězec (označování)
 » Poštovní služby (adresní štítky, označování dokumentů..)


