
Χαρακτηριστικά:
 ZT220
Ø  Ο πιο προσιτός επιτραπέζιος εκτυπωτής της Zebra.
Ø   Ανθεκτική κατασκευή από πολυμερές υλικό για 

μακροχρόνια χρήση.
Ø Ικανότητα τοποθέτησης ribbon 300 μέτρων.
Ø Απλή διεπαφή χρήστη με χρήση τριών κουμπιών.
Ø  Ιδανικός εκτυπωτής για εφαρμογές σήμανσης 

barcode που δεν απαιτούν συχνές αλλαγές μέσων 
εκτύπωσης.

 ΖΤ220 & ΖΤ230
Ø  Ταχύτητα εκτύπωσης 152mm/6» το δευτερόλεπτο
Ø  Συνδεσιμότητα USB 2.0 και σειριακή θύρα RS-232
Ø  Πλάτος εκτύπωσης 104mm/4.09»
Ø  Μνήμη 128MB flash, 128MB DRAM

 ZT230
Ø  Ανθεκτική εξ ολοκλήρου από μέταλλο κατασκευή για 

μακροχρόνια χρήση
Ø  Aυξημένη χωρητικότητα στον χώρο μέσων εκτύπωσης 

για αδιάλειπτη λειτουργία με λιγότερες αλλαγές 
ribbon. Ικανότητα τοποθέτησης ribbon 450 μέτρων.

Ø  Η διεπαφή χρήστη γίνετε μέσα από ένα έξυπνο γρα-
φικό περιβάλλον και έτσι έχουμε εύκολη εγκατάσταση 
και έλεγχο του εκτυπωτή.

Ø  Ιδανικός εκτυπωτής για εφαρμογές σήμανσης 
barcode που απαιτούν συχνές αλλαγές μέσων 
εκτύπωσης.

Νέα σειρά εκτυπωτών
Zebra ZT200
Σχεδιάστηκαν έχοντας στο μυαλό τον χρήστη

Η σειρά εκτυπωτών Zebra ZT200 είναι η επόμενη γενιά των δημοφιλών εκτυπωτών της μεσαίας κατηγορίας της Ζebra. Ο σχεδιασμός τους 
βασίζεται στις πληροφορίες και παρατηρήσεις πελατών της σειράς S4M και είναι οι πρώτοι εκτυπωτές Zebra που χρησιμοποιούν την και-
νούργια σχεδιαστική πλατφόρμα της εταιρίας. Το αποτέλεσμα είναι δύο μοντέλα, το ZT220 και ZT230, που προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα 
εκτύπωσης, αντοχή στο χρόνο, και ένα κομψό νέο σχεδιασμό.
Η σειρά Zebra ZT200 παρέχει πολλαπλά οφέλη. Μερικά από αυτά είναι: Έξυπνο και χρηστικό σχεδιασμό, απλοποιημένη τοποθέτηση των 
αναλλωσίμων, εύκολη αφαίρεση ρόλλερ και κεφαλής εκτύπωσης, πλήρη συμβατότητα με τα παλαιότερα μοντέλα, γρήγορη εγκατάσταση, και 
εύκολη λειτουργία και συντήρηση. Η θύρα της σειράς Zebra ZT200 απαιτεί ελάχιστο χώρο για να ανοίξει και έτσι επιτρέπει στον εκτυπωτή να 
τοποθετηθεί δίπλα σε έναν τοίχο ή άλλο εκτυπωτή, η οπουδήποτε έχουμε περιορισμένο χώρο εργασίας. Υποστήριξη πλήθους εφαρμογών.
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