ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
ZEBRA iMZ220 & iMZ320

Mε μόνο 340 γραμμάρια
βάρος αυτοί οι ελαφριοί
εκτυπωτές μπορούν να
φορεθούν για μια πλήρη
βάρδια χωρίς καμία
επιβάρυνση ή ενόχληση.
οι εκτυπωτές μπορούν να
φορεθούν εύκολα μέσω κλιπ
ζώνης ή ιμάντα ώμου.
Πρόσβαση και αλλαγή
αναλωσίμων εκτύπωσης με
χρήση ενός κουμπιού.
Φωτισμός Led ενημερώνει
για τις ακόλουθες
καταστάσεις του εκτυπωτή:
on/off, λάθους, και
κατάσταση συνδεσιμότητας.

ΑΠΟΚΤHΣΤΕ ΤΑ ΟΦEΛΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤIΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡHΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SMARTPHONE ΚΑΙ TABLET

ZEBRA iMZ220 & iMZ320
ΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤEΣ ΔΙΑΘEΤΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤH ΥΨΗΛHΣ ΤΑΧYΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΓAΛΗ ΜΝHΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤYΠΩΣΗ ΠΟΛYΠΛΟΚΩΝ BARCODE
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή χειρός, οι νέοι
εκτυπωτές Zebra iMZ220 & iMZ320 βρίσκονται δίπλα σας και υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές
σας ανάγκες για εκτύπωση αποδείξεων 48 & 74 χιλιοστών.
Οι νέοι εκτυπωτές iMZ υποστηρίζουν συνδεσιμότητα μέσω Bluetooth με την πλατφόρμα Apple
iOS, καθώς και τις πλατφόρμες Android, BlackBerry και WinMobile. Το λογισμικό link-oS™
βοηθάει στην γρήγορη διαμόρφωση και ενσωμάτωση των εκτυπωτών Zebra στο συστημά σας.
Επίσης με την βοήθεια του Profile Manager και της υποδοχής airWatch μπορείτε να συνδέσετε
τον εκτυπωτή σας με το σύστημα διαχείρισης airWatch μέσω Wlan. Μπορείτε τώρα εύκολα να
δημιουργήσετε εφαρμογές εκτύπωσης για τις πλατφόρμες Apple, Windows, Android, Wince,
WinMobile και BlackBerry με το λογισμικό link-oS™ Software Development Kit (SDK).

Μια απλή, αξιόπιστη
και οικονομικά προσιτή
εναλλακτική λύση εκτυπωτή
κάθε εκτυπωτής iMZ
διαθέτει USB και Bluetooth,
έτσι ώστε να επικοινωνεί
με φορητές συσκευές που
λειτουργούν με λειτουργικά
συστήματα όπως: iOS,
WinMobile, Android και
BlackBerry.
Οι εκτυπωτές διαθέτουν
επεξεργαστή υψηλής
ταχύτητας και μεγάλη
μνήμη για την εκτύπωση
πολύπλοκων barcode
γραμματοσειρών και
γραφικών.
Οι εκτυπωτές είναι
εξοπλισμένοι με 802.11n
με υποστήριξη dual-band
(2,4 GHz - 802.11 b / g
/ n και 5GHz - 802.11 a
/ n) για περιβάλλοντα
λιανικής πώλησης όπου
τα ασύρματα δίκτυα είναι
υπερφορτωμένα και
απαιτείται επικοινωνία στην
λιγότερο πολυσύχναστη
μπάντα των 5GHz.
Bluetooth 2.0, 802.11a/b/
g/n (προαιρετικά) ή
συνδεσιμότητα USB (client),
Wi-Fi και Cisco CCX ® v4
AED.
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