
Hızla değişen bir dünyada izleyen, tanımlayan ve yer saptayan çözümler
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ÜrÜn portföyÜ



Bluetooth® Ethernet Kızılötesi Paralel Seri USBIrDA®Bağlantı anahtarı:

Yüksek performanslı yazıcılar
Zebra’nın yüksek performanslı yazıcıları en zorlu gereksinimlere 
cevap vererek, iş açısından hayati önem taşıyan uygulamalarınızın 
gerektirdiği gücü ve güvenilirliği sunar. 

Seri Medya genişlikleri (mm) Bağlantı Etiketler gün başına1 Baskı çözünürlüğü Maksimum baskı hızı

Xi4™
114 140 180 224

802.11b/g
Sınırsız

203 dpi (hepsi) 
300 dpi (140Xi4™ hariç) 
600 dpi (sadece 110Xi4™)

356mm/sn2

1 Öneri 100mm’lik bir etiket derinliğine dayanmaktadır. 2 Modele ve çözünürlüğe bağlıdır.

Zebra’yla bir adım önde kalın
Hızla değişen bir dünyada, Zebra’nın dijital baskı ve otomatik kimlik saptama çözümleri 
ürünleri, işlemleri ve kişileri tanımlamaya, izlemeye ve yerlerini saptamaya olanak verir. 
Böylece daima bir adım önde olursunuz.

Orta seviye OT/VT yazıcılar
Zebra’nın orta seviye endüstriyel ve ticari yazıcıları çok çeşitli 
uygulamalar ve ortamlar için güvenilir ve ekonomik çözümler sunar.

Seri Medya genişlikleri (mm) Bağlantı Etiketler gün başına2 Baskı çözünürlüğü Maksimum baskı hızı

105SLPlus™
115

802.11b/g1
7500 203 dpi 

300 dpi 

203mm/sn
305mm/sn
254mm/sn

Z Series®

114 178 1

802.11b/g1
4000

203 dpi 
300 dpi 
600 dpi

254mm/sn
203mm/sn
102mm/sn

Zt200 Serisi
114 1 1

802.11a/b/g/n1 2500 203 dpi 
300 dpi 152mm/sn

1 Tercihe bağlı ekstra. 2 Öneri 100mm’lik bir etiket derinliğine dayanmaktadır.

Kiosk ve entegre yazıcılar
Zebra’nın dayanıklı kiosk yazıcıları pek çok uygulamada hızlı, güvenilir 
ve çok yönlü yazdırma performansı sağlamak üzere tasarlanmış bir 
dizi özellik sunmaktadır.

Seri Medya genişlikleri (mm) Bağlantı türü Baskı çözünürlüğü Maksimum baskı hızı

Fatura yazıcılar
82,5 112 216  

OEM/entegre 203 dpi 150mm/sn’ye kadar

Bilet yazıcılar
54 82,5   

OEM/entegre, 
masaüstü 203 dpi 150mm/sn’ye kadar

Kiosk baskı 
istasyonu

82,5   
OEM 203 dpi 150mm/sn’ye kadar



Bileklik yazıcılar
Entegre medya kartuşuna sahip HC100™ bileklik yazıcı, bileklik 
basımında toplam çözüm sunar.

Model Bileklik boyutları Bağlantı Baskı çözünürlüğü Maksimum baskı hızı

HC100
(Güncelleme 1.0)

Yetişkin Z-Band® ve Z-Band Comfort: 25mm x 279mm

Yetişkin Z-Band QuickClip™: 30mm x 279mm

Çocuk Z-Band ve Z-Band Comfort: 25mm x 178mm

Çocuk Z-Band QuickClip: 25mm x 178mm

Yeni doğan SOFT Z-Band Doğrudan: 19mm x 195mm

Z-Band Fun ve Z-Band Splash: 25mm x 254mm

300 dpi 102mm/sn2

1 Firmware versiyonuna ve kartuş seçimine bağlı olarak. 2 Opsiyonel.

Masaüstü yazıcılar
Yer sıkıntısı olan işletmelerde, Zebra masaüstü yazıcılar kompakt, 
uygun maliyetli ve işletimi kolay bir çözümdür.

Seri Medya genişlikleri (mm) Bağlantı Etiketler gün başına2 Baskı çözünürlüğü Baskı dili

2824 Plus (Direk-termal & 
termal-transfer)

50
1 800 203 dpi EPL™ ve ZPL® 

(birlikte var)

GC420 (Direk-termal & 
termal-transfer)

100
2 800 203 dpi EPL ve ZPL 

(birlikte var)

GK420, GX420 & GX430  
(Direk-termal & termal-
transfer)

100 1

802.11b/g 1600 203 dpi ve 300 dpi  
(modele bağlı)

EPL ve ZPL 
(birlikte var)

1 Dahili veya harici 10/100 ZebraNet® Baskı Sunucusu gerektirir. 2 Öneri 100mm’lik bir etiket derinliğine dayanmaktadır. 

Bluetooth® Ethernet Kızılötesi Paralel Seri USBIrDA®Bağlantı anahtarı:

Mobil yazıcılar
Zebra’nın geniş mobil yazıcı yelpazesi, kablosuz iletişim teknolojisiyle 
birleştiğinde, neredeyse her ortamda yerinde etiket ve fatura 
yazdırmaya olanak verir.

Seri Yazıcı türü Medya genişlikleri (mm) Bağlantı Sağlamlık Ağırlık (kg) IP puanı2

P4T™ (doğrudan termal 
veya termal transfer) Fatura ve etiket

104

802.11b/g1 1 1,53 1,32
14 (54 tercihe 
bağlı yumuşak 
kasalı)

QLn™ serisi  
(doğrudan termal) Fatura ve etiket

55 79 112
1 1.5 (QLn320/QLn220) 

1.8 (QLn420) 0,70/1,06 /1,15
43 (opsiyonel 
yumuşak kılıf 
ile 54)

rW™ serisi  
(doğrudan termal) Fiş ve etiket

56 104

802.11b/g1

1

1,82 0,70/0,97 54

MZ™ serisi  
(doğrudan termal)

Fiş ve sürekli etiket  
(özel opsiyon)

48 74

802.11b/g1 1

IrDA
1,2 0,37/0,44 42

EM 220™  
(doğrudan termal) Fatura

58
1,2 0,25 Yok

1 İsteğe bağlı ekstra. 2 IP değeri yazıcının katı nesne (toz) ve sıvı (yağmur) girişine karşı korunma seviyesini gösterir. Değer ne kadar yüksekse, sunulan korunma da o kadar fazladır.

802.11g2



Bluetooth® Ethernet Kızılötesi Paralel Seri USBIrDA®Bağlantı anahtarı:

Baskı motorları
OEM baskı motorları etiket aplikatörlerine entegre edilmek üzere 
tasarlanmış olup, gözetimsiz uygulamalarda güvenilir yüksek 
performanslı etiket yazdırma imkanı sunar. 

Seri Medya genişlikleri (mm) Bağlantı Etiketler gün başına Baskı çözünürlüğü Maksimum baskı hızı

ZE500 Serisi
114 180

802.11b/g1
Sınırsız 203 dpi 

300 dpi 305mm/sn2

1 İsteğe bağlı ekstra. 2 Modele ve çözünürlüğe bağlıdır.

rFID yazıcı/kodlayıcılar
RFID yazıcı/kodlayıcıları verimlilik, hassasiyet ve tedarik zincirinde 
tespit sağlamada anında, ölçülebilir iyileşmeler uygulanmasına 
yardımcı olur.

Model/seri Medya genişlikleri (mm) Bağlantı Etiketler gün başına HF/UHF Baskı çözünürlüğü Maksimum baskı hızı

r2844-Z™
100

800 HF 203 dpi 102mm/sn

r110Xi4™
114 1

802.11b/g1
Sınırsız UHF

203 dpi 
300 dpi  
600 dpi

356mm/sn2

rZ™ serisi 
114 178 1

802.11b/g1
4000 UHF 203 dpi

300 dpi
254mm/sn
203mm/sn

rp4t™
104

802.11g1 1 Duruma bağlı UHF 203 dpi 76,2mm/sn

1 İsteğe bağlı ekstra. 2 Modele ve çözünürlüğe bağlıdır.

Kart yazıcılar
Zebra’nın geniş kart yazıcı yelpazesi, hızlı kişiselleştirmeden canlı, 
yüksek çözünürlüklü kimlik kartlarına kadar her türlü kart yazdırmada, 
talep üzerine siyah baskılı veya renkli kartlar üretilmesinde yaygın 
olarak kullanılır.

Ba
sı

m

Seri Yazıcı türleri
renkli/ 
monokrom Baskı hızı Bağlantı seçenekleri Kodlayıcı türü Laminasyon Kart besleyici 

A
nı

nd
a

p100i™ Tek taraflı Mono ve/veya renkli
Kart başına 
7.6/30/35/40 
saniye

Manyetik şerit/bağlantı akıllı 
kart/bağlantısız akıllı kart Yok Uygulanmıyor

ZXP Series 3™ Tek veya  
iki taraflı Mono ve renkli Kart başına 

5/20/26 saniye
Manyetik şerit/bağlantı akıllı 
kart/bağlantısız akıllı kart Yok 100 karta kadar

P330i™, P330m™, 
P430i™

Tek veya  
iki taraflı Mono ve/veya renkli Saat başına 

102/144/692 kart
Manyetik şerit/bağlantı akıllı 
kart/bağlantısız akıllı kart Yok 100/220 kart

to
pl

u

ZXp Series 8™ Tek veya  
iki taraflı Mono ve renkli Saat başına 

170/190 kart
Manyetik şerit/bağlantı akıllı 
kart/bağlantısız akıllı kart Yok 150 karta kadar

G
üv

en
lik

li

Laminatörlü 
ZXp Series 8

Tek veya  
iki taraflı Mono and Saat başına 

170/190 kart
Manyetik şerit/bağlantı akıllı 
kart/bağlantısız akıllı kart

Tek veya iki 
taraflı 150 karta kadar



Zebra, talep üzerine uzman dijital baskı ve 
otomatik kimlik tanımlama çözümleriyle, 
şirketlerin ürünleri, işlemleri ve kişileri 
tanımlamalarına, takip etmelerine ve 
yönetmelerine yardımcı olur. 

Fortune 500 şirketlerinin yüzde 90’ından fazlası, 
verimliliği arttırmak, kaliteyi iyileştirmek, maliyetleri 
düşürmek ve daha iyi müşteri hizmeti sunmak 
amacıyla, tüm dünyada güven duyulan Zebra 
yazıcıları, sarf malzemeleri, RFID ürünleri ve 
yazılımını kullanmaktadır.

İşletmelerin, aralarında aşağıdakilerin de bulunduğu 
çok çeşitli pazarlarda başarılı olmalarına yardımcı 
olmaktayız:

• Ulaşım ve lojistik

• Üretim

• Perakende 

• Sağlık

• Posta ve dağıtım

• Kamu

• Ağırlama

• Mobil iş gücü

• Eğitim

• Finans

İngiltere’deki Avrupa merkezinde bulunan Zebra 
Technologies Europe Limited, EMEA bölgesi 
çapında ürün ve uzman etiket satış ve desteği 
sunmaktadır. Lütfen ayrıntılı bilgi için aşağıdaki 
adresi ziyaret edin: www.zebra.com

Müşterilerin iş performansının geliştirilmesi



*AB/ EEA/ EFTA müşterileri içindir
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Geleneksel etiketleme ve güvenli geçiş 
çözümlerinden, yatırımınızın kısa sürede geri 
dönüşünü alacağınız iş geliştirme çözümlerine 
kadar her konuda Zebra’ya güvenebilirsiniz. 

Orijinal Zebra sarf malzemeleri
Zebra yazıcıları için özel olarak geliştirilen 
ürünlerimizin hepsi yüksek standartta üretilmiştir.

• Etiket, tag, fatura kağıdı, bileklik, kart ve  
şerit sunmaktayız

• Tüm etiket ve şeritler optimum performans için 
laboratuvar testinden geçirilmiştir

• Orijinal Zebra ürünleri yazıcı kafaları üzerinde 
aşınma ve yıpranmayı en aza indirger

• Geniş bir sarf malzemesi yelpazesi, Zebra 
barkod, kiosk ve kart yazıcı ürünlerinin tamamını 
desteklemektedir

ZipShipSM ürünleri
Ürünlere hemen ihtiyacınız varsa, ZipShip 
aracılığıyla teslim ederiz. Zebra’nın özel olarak 
seçilmiş sarf malzemesi yelpazesi, en uygun 
medyayı en uygun fiyatlarla sunmaktadır. Ayrıca, 
çevrimiçi ZipShip Seçici Aracıyla, sizin için 
uygulamanız için doğru ürünleri saptamayı  
da kolaylaştırdık.

Özel yapım ürünler
Ayrıca, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 
bir dizi ürün üzerinde ısmarlama veya ön baskı 
yapılmış renkli etiket imal ediyoruz. Bu özel 
tasarımlar logonuzla da işaretlenebilmektedir.

Bağlantı ve yazıcı yönetimi
ZebraLink™ Çözümlerinden kablosuz teknolojilerine 
kadar, gelişmiş merkezi yazıcı yönetim araçlarımız 
ve bağlantı seçeneklerimiz dağınık bir mimaride 
uzak Zebra yazıcıların entegre edilmesini ve 
bakımını kolaylaştırır.

Ürün destek 
ZebraCare™ kalite, güvenlik ve gönül rahatlığı 
sunar. Amacımız müşterilerimize sektördeki en 
yüksek servis kalitesini sunmak, olağanüstü müşteri 
hizmeti vermek ve tüm dünyada yüksek kaliteli 
destek ağı sağlamaktır.

Kalite, güvenirlik ve yenilikçilik

www.zebra.com
Lütfen kullandıktan sonra geri dönüşüme verin

Türkiye Bölge Ofisi 
TÜRKİYE – İSTANBUL İrtibat Bürosu, Ağaoğlu My Prestige Barbaros Mah. Ihlamur Sok. No: 1 / 135-136
34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (0) 216 688 85 15 Faks: +90 (0) 216 688 85 26 E-posta: turkey@zebra.com Web: www.zebra.com

Diğer EMEA Ofisleri
EMEA Genel Merkezi: Britanya Avrupa: Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Rusya 
Orta Doğu ve Afrika: Dubai, Güney Afrika


