
Συνδεθείτε με οποιαδήποτε 
φορητή συσκευή
Συνδέστε τη σειρά ZQ300 
με οποιοδήποτε φορητό 
υπολογιστή και tablet 
της Zebra με δυνατότητα 
Bluetooth, καθώς και 
οποιαδήποτε συσκευή 
με λειτουργικό σύστημα 
Android, iOS, Windows CE 
και Windows Mobile.

Τα νεότερα πρότυπα χρήσης 
Bluetooth
Απολαύστε εξαιρετικές 
ταχύτητες εκτύπωσης και 
εξοικονόμηση της μπαταρίας 
με τα νεότερα πρότυπα 
σύνδεσης Bluetooth 4.0 
Classic και Low Energy. Και 
αν θέλετε να συνδέσετε 
τη σειρά ZQ300 σε δίκτυο 
Wi-Fi, η προαιρετική 
υποστήριξη για το 802.11ac 
και τα πιο πρόσφατα 
πρωτόκολλα ασφάλειας 
Wi-Fi προσφέρουν απίθανα 
γρήγορες και ασφαλείς 
συνδέσεις.

Εφαρμογές

Υπηρεσίες πεδίου
τιμολόγια, αποδείξεις, 
λίστες αποθεμάτων, 
εκτυπώσεις προγραμμάτων

Μεταφορές & Logistics
τιμολόγια και παραδόσεις, 
αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών, έκδοση 
εισιτηρίων

Courier
αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών και παραδόσεων 
στο σπίτι, τιμολόγια
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ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ANDROID, IOS, WINDOWS CE & WINDOWS MOBILE

ΦΟΡΗΤΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΣΕΙΡΑ ZQ300

Σειρά ZQ300
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΡΟΣΙΤΟ ΦΟΡΗΤΟ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Η σειρά ZQ300 έχει κατασκευαστεί για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Διαθέτει ανθεκτικό περίβλημα προσφέροντας αξιόπιστη εκτύπωση υψηλής ποιότητας, ακόμη 
και σε ακραίες θερμοκρασίες, κρύο, βροχή ή χιόνι. Ο εκτυπωτής ZQ310 εκτυπώνει αποδείξεις 
πλάτους 58 χιλιοστών ή 2 ιντσών. Ο εκτυπωτής ZQ320 εκτυπώνει αποδείξεις πλάτους 80 
χιλιοστών ή 3 ιντσών. Και οι δύο εκτυπωτές διαθέτουν πολύ μικρό αποτύπωμα, συμπαγές 
μέγεθος και ελαφρύ σχεδιασμό. Η μπαταρία παρέχει άφθονη ισχύ για μια ολόκληρη βάρδια. 
Κατασκευασμένη με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας διαθέτει μεγάλη διάρκεια ζωής, 
μειώνοντας έτσι το κόστος αντικατάστασης μπαταριών.

Η σειρά ZQ300 φέρει λειτουργικό σύστημα Link-OS και υποστηρίζεται από την πανίσχυρη 
σουίτα εφαρμογών, βοηθητικών προγραμμάτων και εργαλείων προγραμματισμού Print DNA. 
Ο συνδυασμός του λειτουργικού συστήματος Link-OS και τις σουίτας εφαρμογών Print DNA 
προσφέρει εξαιρετική εμπειρία εκτύπωσης χάρη στην καλύτερη απόδοση, την απλοποιημένη 
διαχείριση από απόσταση και την ευκολότερη ενσωμάτωση.


