
Ανθεκτική, συμπαγής 
και ταυτόχρονα ελαφριά 
κατασκευή.
Ενώ η σειρά φορητών 
εκτυπωτών ZQ600 διαθέτει 
ελαφριά κατασκευή ώστε 
να μπορεί να φορεθεί με 
άνεση για μια ολόκληρη 
βάρδια, παράλληλα διαθέτει 
χαρακτηριστικά που την 
καθιστούν εξαιρετικά 
ανθεκτική για καθημερινή 
επιχειρησιακή χρήση.

Κατασκευή της οθόνης με 
την τεχνολογία tempered 
glass που αποτελείται από 
φύλλο γυαλιού σκληρυμένο 
με βαφή.

Μονοκόμματος σχεδιασμός 
του εκτυπωτή και κατασκευή 
με χύτευση από τα 
υψηλότερης ποιότητας 
πλαστικά που διαθέτουμε 
σήμερα για μεγάλη αντοχή 
σε πτώσεις.

Πολλαπλές βελτιώσεις 
μηχανικού σχεδιασμού 
αυξάνουν περαιτέρω την 
ευρωστία του εκτυπωτή και 
το χρόνο λειτουργίας.
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΦΟΡΗΤΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ZEBRA ZQ600

ZEBRA ZQ600
ΝΕΟΙ PREMIUM ΦΟΡΗΤΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 
ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Θέλετε να βελτιώσετε τη διαχείριση των αποθεμάτων και την εξυπηρέτηση των πελατών στο 
κατάστημά σας; Τώρα μπορείτε με την νέα σειρά φορητών εκτυπωτών Zebra ZQ600. Η σειρά 
ZQ600 είναι η εξέλιξη της δημοφιλούς πλατφόρμας QLn της Zebra. Με προηγμένη τεχνολογία 
και πρωτοποριακό σχεδιασμό οδηγεί σε νέο υψηλό επίπεδο την παραγωγικότητα, την ευκολία 
χρήσης και τη δυνατότητα διαχείρισης. Μια μεγάλη έγχρωμη οθόνη ενημερώνει κάθε στιγμή για 
την κατάσταση του εκτυπωτή. Η μπαταρία παρέχει άφθονη ισχύ για μια ολόκληρη βάρδια ενώ 
είναι κατασκευασμένη με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας ώστε να διαθέτει μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Οι εργαζόμενοί σας αποκτούν τις πιο γρήγορες και αξιόπιστες ασύρματες 
συνδέσεις εντός των τειχών της εταιρίας. Η σειρά ZQ600 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.

Οι νεότερες ασύρματες συνδέσεις για γρήγορη, αξιόπιστη και ασφαλή εκτύπωση
H σειρά ZQ600 προσφέρει τις πιο γρήγορες και αξιόπιστες ασύρματες συνδέσεις εντός των 
τειχών της εταιρίας. Με υποστήριξη του προτύπου 802.11ac Wi-Fi και των πιο πρόσφατων 
πρωτοκόλλων ασφαλείας, καθώς και με το νεότερo πρότυπo Bluetooth 4.1 Classic και Low 
Energy, οι εργαζόμενοί σας μπορούν να υπολογίζουν σε απίθανα γρήγορες και ασφαλείς 
συνδέσεις.


