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Zebra

Termotransferová tiskárna Zebra ZD420

ZD420

Unikátní, inteligentní a časově úsporné vložení kazety s páskou
Pokud potřebujete rychlou 4-palcovou tiskárnu, která je snadno ovladatelná, lze snadno nasadit a snadno řídit, zvolte lídra třídy - ZD420. 
Ikona nové kazetu s páskou a další stavové ikony maximalizují dobu provozuschopnosti tím, že použití tiskárny je snadnější než kdy jindy. Jsou 
dostupné prakticky každé moderní drátové a bezdrátové možnosti připojení a podpora pro mnoho jazyků tiskárny. Nasazení je vždy rychlé 
a snadné - stačí odpojit stávající tiskárnu, zapojit ZD420 a jste zpátky v provozu. Je možné přidat novou konektivitu a možnosti manipulace s 
médii, kdykoli je budete potřebovat, přímo na místě. Monitorovat a spravovat je možné všechny své ZD420 tiskárny z Cloudu, nepřekonatelná 
jednoduchost řízení. A naše volitelná Zebra OneCare služba vám pomůže maximalizovat dostupnost a produktivitu vašich ZD420 tiskáren 
s bezkonkurenční podporou výrobce, která zahrnuje vše - od opotřebovaných tiskových hlav k běžným opotřebením. ZD420 - když se spojí 
snadnost použití, flexibilita a jednoduchost řízení.

Průlomová snadnost použití 
ZD420 je nabitá funkcemi, které nejjednodušeji používaná tiskárna ve své třídě může dělat. ZD420 je jediný termální tiskárna s výměnou 
kazety s páskou, která trvá jen několik sekund. Šifrovací čip na pásu karet vám dá vědět, kdy je nutno pásku vyměnit. A s pěti intuitivními status 
ikonami - status, pauza, data, dodávky a síť - vaši zaměstnanci mohou na první pohled rozeznat, co je potřeba, aby se vaše Zebra tiskárny moh-
ly být stále v provozu.

Získejte všechny funkce, které potřebujete dnes - a snadno přidávejte funkce, které budete potřebovat zítra 
Přemístitelný snímač médií vám dává více možností práce s médii, včetně médií s nevystředěnými černými znaky, die-cut zářezy nebo více 
štítky po celé šířce. Prakticky každou moderní možnost konektivity je možné přidat do technologického prostředí ZD420 nyní i v budoucnu. 
Vyberte si z USB, auto-sensing serial nebo Ethernet 10/100, jakož i nejmodernější bezdrátové možnosti: Wi-Fi CERTIFIED 802.11ac WLAN a Blue-
tooth 4.1. a můžete podpořit kabelové i bezdrátové uživatele současně. Pokud budete potřebovat nové možnosti komunikace nebo zpracová-
ní médií v budoucnu není to žádný problém. Přidejte sériové nebo ethernetové připojení, plus odlupovač nebo řezačku, přímo na místě - bez 
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 » Průmyslová výroba 
• Štítky agentury / jmenovky 
• Etikety výrobků 
• Štítky na oblečení

 » Doprava a logistika 
• Majetkové štítky

 » Zdravotní péče 
• Laboratorní a vzorkové 
štítky 
• Majetkové štítky 
• Štítky na sáčky krve a IV 

• Sterilní služby

 » Maloobchodní 
• Majetkové štítky 
• Regálové štítky

 » Vláda 
• Majetkové štítky

 » Služby
 » • Štítky na připomenutí 

servisu

Ideální pro tyto aplikace

Specifikace
 » Rozměry: 10.0 in. L x 8.0 in. W x 7.0 in. H  

                          254 mm L x 202 mm W x 177 mm H 
 » Váha: 5.0 lbs./2.3 kg
 » Rozlišení: 203 dpi/8 dots/mm  

Optional 300 dpi/12 dots per mm resolution can be factory 
installed or changed on site via accessory kits. Resolution can 
be changed from 300 dpi to 203 dpi, as well as from 203 dpi to 
300 dpi. 

 » Paměť: 512 MB flash; 256 MB SDRAM
 » Maximální šířka tisku: 4.09 in/104 mm pro 203 dpi a 300 dpi
 » Maximální rychlost tisku 6 in./152 mm/s (203 dpi)  

                                                    4 in./102 mm/s (300 dpi) 
 » Média sensor: full width, moveable reflective/black mark 

sensor; multi-position transmissive/ gap sensor 
 » Firmware: ZPl II; EPL 2; XML; ZBI
 » Maximální dílka etikety: 39.0 in./991 mm
 » Maximální šířka etikety a média: 4.65 in./118 mm
 » Velikost role média: 5.00 in./127 mm venkovní průměr, vnitřní 

průměr dutinky: 0.5 in. (12.7 mm) a 1.0 in. (25.4 mm) standard-
ně, 1.5 in. (38.1), 2.0 in., (50.8 mm) a 3.0 in. (76.2 mm) při použití 
adaptéru 

 » Tloušťka: 0.003” (0.08mm) min.; 0.0075 (.1905mm) max.  (tear-
-off mode only) 

 » Typ média: roll-fed or fan-fold, die cut or continuous with or 
without black mark, tag stock, continuous receipt paper, and 
wristbands

 » Provozní tep.: 40° až 105° f/4.4° až 41° C 
Skladovací tep.: -40° až 140° f/-40° až 60° C

 » Provozní vlhkost: 10% až 90% nekondenzující 
Skladovací vlhkost: 5% až 95% nekondenzující 

 » Elektřina: auto-detectable (PfC Compliant) 100-240VAC,  50-
60hz; ENERGY STAR qualified

 » Manipulace s médii: instalovatelný dávkovač - štítek odloupe a 
zjistí přítomnost etikety senzorem;  instalovatelná řezačka

 » Komunikace: instalovatelný rs-232 auto-sensing serial, DB-9; 
ethernet – 10/100 internal; factory installed wireless dual radio: 
802.11ac Wi-fi and Bluetooth 4.1

 » Model pro zdravotnictví: model s IEC 60601-1 kompatibilní 
napájení a zdravotnické omyvatelné plasty

 » Zobrazovací jednotka klávesnice: ZKDU displej klávesnice 
jednotka pro tisková řešení stand-alone

 » Čárové kódy:  2:1 a 3:1 
1D čárové kódy: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, 
isBT128, UPC-a, UPC-e, ean-8, ean-13, UPC and ean 2-or 5-digit 
extensions, Plessey, Postnet, standard 2-of-5, industrial 2-of-5, 
interleaved 2-of-5, logmars, msi, Codabar and Planet Code 
2D čárové kódy: Codablock, PDf417, Code 49, Datamatrix, 
maxiCode, Qr Code, microPDf, aztec

 » Fonty a grafika: 16 resident expandable ZPl II bitmap fonts 
Two resident scalable ZPl fonts five resident expandable ePl2 
fonts native open-type font support Unicode compliant for 
multi-language, on demand thermal printing China units 
include simsun simplified Chinese font 64 mB user available 
non-volatile memory, 8 mB user available SDRAM

 » Nařízení: ieC 60950-1, en55022 Class B, en55024, en61000-3-2, 
en61000-3-3, fCC Class B, iCes-003, fCC 15.209; 15.247(d), iC rss 
247, en 300 328, en 301 893, en 62311, cTUVus, Ce marking, 
VCCi, C-Tick, s-mark, CCC, CU, Bsmi, KCC, saBs, in-metro, Bis, 
NOM 

 » Softwarové nástroje: 
Link-OS: Document Design: Rychlé navrhování vlastních tisko-
vých řešení pomocí svých obchodních dat a intuitivní nástroje 
pro návrh, plug-and-print 
Device Integration: Zebra nabízí aplikace a produkty, které 
pomáhají integrovat zařízení Zebra do stávajících systémů  
Device Management: spravujte své tiskové operace lokálně i 
globálně se sadou nástrojů pro správu zařízení 
Developer Tools: Poskytuje vám nástroje, které potřebujete k 
vytvoření vlastních aplikací, včetně dokumentace, zdrojového 
kódu, programovacích jazyků, šablon a dalších

 » Termotransferová tisková metoda 

 » Programovací jazyky ZPl a EPL

 » 5 status ikon, 3 tlačítka uživatelského rozhraní 

 » USB 2.0, USB host 

 » Nízkoenergerický Bluetooth 

 » OpenACCESS™ pro snadné vložení média 

 » Dvouvrstvá konstrukce 

 » ENERGY STAR 

 » Real Time Clock

Standardní vlastnosti 

ohledu na to, zda je ZD420 mimo provoz. Výsledek? Maximální funkčnost a provozuschopnost. ZD420 nabízí zpětnou kompatibilitu s existu-
jícími aplikacemi a formáty, plus podporu pro Zebra ZPL a EPL jazyky tiskárny a mnoho neZebra jazyků, takže je snadné provést upgrade své 
stárnoucí Zebra nebo konkurenční tiskárny - stačí zapojit ZD420 a jste zpátky v provozu.

Zdravotnický model lze snadno čistit a dezinfikovat 
ZD420 je k dispozici ve zdravotnickém modelu s plasty připravenými pro dezinfekci a utěsněnými tlačítky rozhraní, což umožňuje snadno čistit 
a dezinfikovat zařízení v nemocnicích a na klinikách. ZD420 snadno se vejde do omezeného prostoru v lékárnách, laboratořích a sesternách. A 
s jeho 300 dpi možností tisku, jsou dokonce i malé štítky na vzorkových nádobách a předpisy velmi dobře čitelné.


