
As impressoras Zebra da série Xi™ 
foram desenvolvidas para durar e 
são famosas por sua resistência, 
alta qualidade, velocidade de 
impressão e confiabilidade 
inigualáveis em aplicações de alto 
desempenho. Essas qualidades se 
traduzem em um baixo custo total 
de investimento — tornando-as 
uma opção inteligente para 
empresas com alto volume de 
etiquetagem, operações de missão 
crítica ou aplicações especiais.

As impressoras Xi4 baseiam-se 
neste legado para otimizar sua 
produtividade operacional com 
velocidade de impressão 40% mais 
rápida em modelos selecionados, 
velocidades de conexão Ethernet 
10/100 mais rápidas e sistemas de 
alerta avançados para reduzir o 
tempo de inatividade. Outras 
características avançadas e flexíveis 
incluem um grande painel frontal de 

fácil leitura para configuração 
simples, com menu personalizável 
opcional e suporte para uma ampla 
variedade de idiomas. A integração 
é mais fácil, com uma enorme 
variedade de opções de 
conectividade de rede, ao mesmo 
tempo em que as soluções 
ZebraLink™ proporcionam 
capacidades de gerenciamento 
remoto da impressora.

As impressoras Enhanced  
Xi4 oferecem:

Velocidades de impressão de até 
14”/356 mm por segundo (110Xi4™ e 
140Xi4™) para aumento de produtividade 
em lote e impressão/aplicação

Visor de LCD com conteúdo e navegação 
personalizáveis segundo as necessidades 
do usuário

Grande e fácil de usar, o visor de LCD 
simplifica a configuração

Conectividade flexível incluindo paralela/ 
Ethernet simultâneas

Avançados alertas de pouca fita e pouca 
mídia por e-mail/LCD

Ferramentas de diagnóstico incorporadas 
e ajustes para garantir a melhor qualidade 
de impressão

Preparada para RFID  
(110Xi4) agora padronizado
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Zebra® Xi4™ 
Impressoras de  
Alto Desempenho



Produtividade que não desaparece

Redução da inatividade de operações com severidade 
e desempenho especial da série Xi allmetal.

RÁPIDAS As impressoras Xi4 acompanham facilmente o 
ritmo de sua linha de produção de alto volume.  

• Os Modelos Xi4 com velocidades de impressão 
de 14”/356 mm por segundo oferecem uma das 
mais rápidas tecnologias no mercado, melhorando 
a produtividade de impressão em lote e linhas de 
impressão e aplicação.

• Processamento rápido e aumento da produtividade 
e rendimento.

• Potente memória que armazena mais formatos de 
etiqueta, fontes e gráficos.

• Mecanismo de impressão de metal resistente que 
oferece excelente qualidade de impressão a longo 
prazo, reduz ou elimina o tempo de inatividade para 
a substituição do cabeçote de impressão. 

CONFIÁVEIS Para operações de missão-crítica e 24/7, cada 
minuto inativo significa dinheiro jogado fora. Aumente o 
seu tempo de atividade com impressoras Xi4. 

• A plataforma da série Xi, amplamente testada, é 
projetada e construída para trabalhar sem parar, 
todos os dias, o dia todo.

• Rapidez para identificar e resolver problemas da 
impressora com os sistemas de alerta avançados, que 
indicam quando realizar a manutenção da cabeçote de 
impressão e a troca da fita/mídia, conta ainda com o 
gerenciamento/monitoramento remoto da impressora. 

DURÁVEIS Impressoras Xi4 com resistência industrial que 
suportam os ambientes operacionais mais exigentes.

• Carcaça de aço robusta, com componentes internos 
de metal, resistentes a choques e esbarrões.

• Mecanismos de funcionamento selados bloqueando 
a entrada de pó e resíduos comprometedores.

• As impressoras funcionam sem problemas nos mais 
variados níveis de temperaturas e de umidade.

Flexíveis para aplicações especiais de etiquetagem 

• Aceita todo tipo de material a ser impresso, de 
papel até rótulos/etiquetas de estoque especiais.

• A troca de uma mídia de etiqueta para outra é fácil.
• Qualidade de impressão consistentemente excepcional 

sobre a mais ampla gama de espessuras de mídia.
• A partir de etiquetas de componentes minúsculas, 

rótulos de conformidade, até rótulos grandes  
(por exemplo, tambores de produtos químicos),  
a Xi4 oferece uma grande variedade de larguras  
de impressão e resoluções para se ajustar a 
diferentes aplicações.

Retorno sobre o Investimento

• Desempenho confiável no longo prazo, minimiza 
as necessidades de manutenção e o custo total 
de propriedade.

• Com apenas um modelo de impressora e vasta 
gama de materiais e tamanhos de etiqueta da Zebra, 
você pode desenvolver uma enorme variedade de 
aplicações de impressão, reduzindo a necessidade 
de manter impressoras diferentes para cada 
aplicação específica de etiquetagem.

• A opção de conectividade sem fio libera você de 
pagar pelo recabeamento a cada reconfiguração 
física de suas operações. 

ALCANCE NOVOS NÍVEIS DE 
DESEMPENHO COM MAIS 
PRODUTIVIDADE E FLEXIBILIDADE 
E COM MELHOR ROI.
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Menus personalizáveis

Desenhe e crie menus personalizados.
• Os menus agora podem conter apenas os itens que 

você definir.
• Armazene múltiplos perfis na impressora e alterne 

entre eles, de acordo com a necessidade.
• Entre em contato com o grupo de Desenvolvimento 

de Serviços da Zebra para obter atendimento.

Monitoração de Suprimentos

Monitore tivamente os níveis de suprimentos.
• Novo recurso de monitoração de suprimentos 

funciona em tempo real.
• A impressora alerta os usuários quando os níveis  

de fita e mídia estão baixando e, portanto, antes 
que acabem.

Solução Zebra’s Enterprise Connector

Racionalize seu processo de impressão! 
• Imprima etiquetas de código de barras a partir do 

BI Publisher da Oracle.
• Fácil de implementar e gerenciar.

ZebraNet™ Bridge Enterprise

Implementar, gerenciar e monitorar suas impressoras 
Xi4 a partir de uma única tela do PC em qualquer 
lugar da sua rede global — tudo isso a partir de uma 
interface amigável Windows®.

Fácil de integrar

• Opções de Ethernet 10/100 e conectividade sem 
fio 802.11b/g segura atendem as necessidades de 
evolução de ambientes de rede.

• Integrar e manter impressoras Xi4 remotamente é 
simples utilizando as ferramentas de gerenciamento 
centralizado da Zebra que aproveitam o poder das 
soluções ZebraLink™. 

Configuração de impressão do jeito simples

A instalação e configuração da impressora é agora 
simples como um clique.
• Assistentes digitais fáceis de acompanhar vão 

orientá-lo durante a configuração.
• Mudanças rápidas — esteja você adicionando uma 

nova impressora, mudando de lugar uma outra já 
existente ou adicionando novos recursos.

Autoconfiguração da impressora

Usando o novo recurso “Mirror”, as impressoras 
Xi4 podem aproveitar sua infraestrutura de servidor 
já existente para recuperar automaticamente as 
configurações definidas pelo usuário, incluir arquivos, 
formatos, gráficas e firmware.

A Xi4 da Zebra tem muitos recursos e opções que tornam as 
impressoras fáceis de configurar, de integrar e de usar.
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Serviço ZebraCare™
Aumente o tempo operacional da 
impressora e reduza a perda de 
produtividade e os custos de manutenção 
fora do orçamento, selecionando um 
contrato de service ZebraCare Depot ou 
ZebaCare On-Site. Uma maneira 
econômica de planejar e orçar os seus 
gastos anuais com manutenção. Seu 
contrato garante que técnicos treinados 
da Zebra restaurem a sua impressora 
para as especificações de fábrica. A Zebra 
oferece vários planos que cabem no seu 
orçamento e atendem às necessidades 
do seu negócio.

Suprimentos  
Genuínos Zebra™
Garanta a qualidade de impressão 
consistente, reduza o tempo de 
inatividade e aumente a produtividade 
em seu processo de impressão com 
suprimentos Genuínos Zebra™. 
Produzimos cada produto exatamente 
com os mesmos materiais todas as 
vezes, de modo que você sempre 
obtém resultados nítidos, legíveis e 
escaneáveis, sem a necessidade de 
ajustar as configurações de 
intensidade de impressão entre rolos.  

RECURSOS E OPCÕES

FáCIL DE USAR
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RESUMO DAS ESPECIFICAçÕES*

Nome da impressora

Xi4 
 

Recursos padrão 

•  Métodos de impressão: Transferência térmica 
ou térmica direta

•  Processador RISC de 32 bits e 133 Mhz
•  Memória Flash de 8 MB — incluindo 

armazenagem em memória não-volátil de 
2,0 MB para objetos baixados

•  Relógio interno de tempo real
•  Contadores avançados de mídia/etiquetas
•  Auto calibração — a impressora se calibra quando 

é ligada, ou quando o cabeçote é fechado usando 
aproximadamente duas etiquetas

•  Sistema de alerta precoce — oferece alertas 
de pouca etiqueta, pouca fita e limpeza de 
cabeçote, via painel frontal e alertas ZebraLink

•  Novo painel frontal completo e visor de LCD 
retroiluminado de múltiplos idiomas — com 
proteção por senha programável pelo usuário

•  Porta lateral transparente — fácil monitoração  
de uso de suprimentos, sem abrir os sistemas 
da impressora

•  Cabeçote de filme fino com Equalizador de 
Energia de Elemento™ (E3™) para qualidade de 
impressão superior

•  Portas Serial RS-232 e bi-direcional paralela — 
com detecção automática

•  Servidor de impressão ZebraNet® 10/100 
(Ethernet) interno

• Dois sensores de mídia — transmissivo e reflexivo, 
selecionáveis através do software ou painel frontal

Características operacionais

Ambiente

•  Temperatura de operação: 
40°F/5°C a 105°F/40°C (Transferência térmica) 
32°F/0°C a 105°F/40°C (Térmica direta)

•  Amb. Armazenamento/Transporte:  
-40°F/-40°C a 140°F/60°C

•  Umidade de operação:  
20-85% sem condensação

•  Umidade de armazenamento:  
5-85% sem condensação

Elétrica

•  Fonte de alimentação universal com correção de 
fator de potência 90-264 VAC; 48-62 Hz

• Portas Serial RS-232 e bi-direcional paralela com 
detecção automática

• Porta USB 2.0

Certificações

•  IEC 60950-1, EN 55022 Classe B, EN 55024,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Características de Mídia

Etiquetas

•  Tamanho máximo de rolo 8”/203 mm O.D. em 
um núcleo 3”/76 mm I.D.

• Espessura (etiqueta e revestimento) 
0,003”/0,076 milímetros até 0,012”/0,305 milímetros

• Tipos de mídia: Formulário contínuo, estampado 
ou marcado

• Para obter máxima qualidade de impressão 
e máximo desempenho da impressora, use 
suprimentos genuínos Zebra™

Fitas

•  Recomenda-se que a fita seja pelo menos tão 
larga quanto a mídia

• Tamanho máximo de rolo 3,2”/81,3 mm O.D. em 
um núcleo 1”/25,4 mm I.D.

• Comprimentos-padrão: 1,476’/450m ou 
984’/300m; oferece relações 3:1 e 2:1 entre o 
rolo de mídia e a fita

• A fita utilizada deve possuir entintamento externo

Soluções ZebraLink

Software

• ZebraDesigner™ Pro
•  ZebraDesigner
•  ZebraDesigner for XML
•  ZebraNet™ Utilities v 7.0
•  ZebraNet Bridge Enterprise
• Zebra Enterprise Connector

Rede

• ZebraNet Wireless Plus Print Server
• ZebraNet 10/100 Print Server

Firmware

• ZPL® ou ZPL II® — linguagem de programação 
selecionável através de software ou painel frontal

• Integração de conexão direta — impressão 
habilitada por XML, para impressão de 
etiquetas de código de barras elimina custos 
de licenciamento e hardware de servidor 
de impressão, também reduz os custos de 
personalização e programação

• ZBI 2.1™ — Permite que impressoras 
executem aplicativos, avisa o usuário através 
de comandos no painel de controle e utiliza 
arquivos armazenados na impressora como 
fonte de dados.

Fontes / gráficos / simbologias

Fontes e conjuntos de caracteres

• Imprssão global compatível com Unicode™
• Fontes bitmap de A até H e símbolos GS são 

expansíveis até 10 vezes, independente de 
largura e altura

• Fonte Ø suave e escalável (CG Triumvirate™ 
Bold Condensed) é expansível ponto-por-ponto, 
independente de largura e altura

• Caracteres Internacionais IBM® Code Page 850 
• Contém UFST® da Monotype Imaging, Inc.

Recursos gráficos

Suporta fontes e gráficos definidos pelo usuário — 
incluindo logotipos personalizados

Simbologias de código de barra

•  Códigos de barras lineares: Código 11, Código 
39, Código 93, Código 128 com subconjuntos 
A / B / C e códigos UCC Caso C, ISBT-128, 
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC e EAN 2 
ou extensões de 5 dígitos, Plessey, Postnet, 
Standard 2-de-5, Industrial 2-de-5, Intercalado 
2-de-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code

• Bi-dimensional: Codablock, PDF417, Code 49, 
Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, 
TLC 39, GS1 DataBar (RSS), Aztec

Opções e acessórios

•  Rebobinagem
• Cortador e bandeja coletora
• Porta de mídia dobrável com painel transparente
• Haste de fornecimento de mídia para núcleo de 

3”/76 mm ou núcleo de 40 mm
• Interface de Aplicador
• Memória Flash on-board linear de 64 MB
• Fontes escaláveis e internacionais

Suprimentos

Para obter uma qualidade de impressão excelente 
e bom desempenho das impressoras em toda a 
nossa linha de produtos, a Zebra recomenda o 
uso de suprimentos genuínos Zebra™ como parte 
da solução total. Especificamente, a impressora 
Xi4 é projetada para funcionar apenas com 
cabeçotes genuínos Zebra™, maximizando assim 
a segurança e qualidade de impressão.

www.zebra.com

http://zebra.com

