
Μέθοδος εκτύπωσης: Άμεση 
θερμική και Θερμικής 
μεταφοράς

Βιομηχανική μεταλλική 
κατασκευή

Μνήμη: 16MB SDRAM, 64MB 
flash

Συνδεσιμότητα: Παράλληλη 
θύρα Centronics, Σειριακή 
διασύνδεση RS-232, USB 
2.0, εσωτερική ZebraNet 
10/100

Περιστρεφόμενη οθόνη

Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης 
104 mm (4,1 ίντσες)

Πλάτος ετικετών: από 16 
mm (0,625 ίντσες) σε 114 
mm (4,5 ίντσες)

Πλάτος ribbon: από 25,4 mm 
(1 ίντσα) σε 107 mm (4,2 
ίντσες)

Aνάλυση: 203dpi (8 dots/
mm) ή 300dpi (12 dots/mm)

Μέγιστη ταχύτητα 
εκτύπωσης: 305 
χιλιοστά (12 ίντσες) ανά 
δευτερόλεπτο (203 και 
300dpi)

Διαστάσεις: Πλάτος: 245mm 
(9.6 ίντσες), βάθος: 379mm 
(14.9 ίντσες), ύψος: 300mm 
(11.8 ίντσες)

Βάρος: 15.4kg (34lbs)

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210 9270651-3 & 210 9026001, Fax: 210 9011283, www.albanis.gr, Email: sales@albanis.gr
Yποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τηλ: 2310-529729, Fax: 2310-529759, Email: north-sales@albanis.gr

ΜΗΧΑΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ZEBRA ΖΕ500

ZEBRA ZE500
Η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΖEBRA ΖΕ500 ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Αξιοποιώντας εκτεταμένες έρευνες πελατών ο σχεδιασμός της σειράς εστιάζει στην ευκολία 
χρήσης, και συντήρησης έτσι ώστε ο χρόνος διακοπής λειτουργίας να είναι ο ελάχιστος. Τα τρία 
roller του εκτυπωτή μπορούν να αλλαχτούν μέσα σε λίγα λεπτά χωρίς να χρειάζεται πρόσβαση 
στα ηλεκτρονικά του εκτυπωτή. Η κεφαλή εκτύπωσης έχει σχεδιαστεί ώστε το καθάρισμα και 
η αλλαγή της να γίνεται με εύκολο τρόπο. Εργασίες ρουτίνας όπως η αλλαγή μελανοταινίας, η 
οποία είναι η ίδια και για τα δύο διαφορετικά πλάτη εκτύπωσης, γίνoνται πολύ εύκολα. Η νέα 
οθόνη γραφικών έχει την δυνατότητα να προεκτείνεται και να περιστρέφεται επιτρέποντας 
την τοποθέτησή της σε θέση που θεωρούμε κατάλληλη. Η εμπειρία του χρήστη είναι αισθητά 
βελτιωμένη ενώ διαθέτει αυξημένη αντοχή σε σκόνη και νερό.
Η σειρά ΖΕ500 είναι ιδανική για εφαρμογές εκτύπωσης ετικετών σε προιόντα, χαρτοκιβώτια και 
παλέτες, σε επιχειρήσεις όπως: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών, επιχειρήσεις 
παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων, όπως επίσης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή και εισαγωγή καλλυντικών προϊόντων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ


