
Termal Yazıcılar
Sorunsuz Baskı. Güvenli Baskı. Zebra ile Baskı.



Sorunsuz Baskı.  
Güvenli Baskı.  
Zebra ile Baskı.
Yazıcı arızalarıyla kaybedecek zamanınız 
yok. Yazıcılar kusursuzca, neredeyse hiç 
farkedilmeyecek şekilde çalışmalıdır. Onlar 
bozulursa, operasyonlarınız da aksar. 
Problemleri Zebra ile giderin.

Kolay kurulumumuzdan kaliteli yapımıza ve 
performans artıran Print DNA yazılım araç 
setine kadar, yazıcılarımız kendine güvenen, 
dayanıklı ve en yoğun çalışma koşullarında 
bile kesintisiz çalışacak şekilde tasarlandı. 
Sadece donanımın ötesine geçen yazıcılar 
size gönül rahatlığı ve gerçek bir korunma 
hissi veren özerklik, zeka ve diğer markalarda 
olmayan bir güvenlik sunarlar. 

Yanınızda 50 yıllık termal baskı inovasyonuna 
sahip olan Zebra’nın olduğunu bilerek 
güvenle baskı alın. 

Ödün Vermeyin.  
Zebra ile Hepsine Sahip Olun.

2    zebra technologies



Her Ortamda Üstün Performans

Yazdırma işlemleri sorunsuz devam etmelidir. Depolar sevkiyat 
etiketlerini yazdıramazsa müşteriler ürünlere ulaşamaz. Sürücüler 
fişleri yazdıramazsa, faturalar işleme konulamaz. Kimlik giriş 
kartlarını bastıramazsanız güvenlik sorunları oluşabilir. Zebra 
termal yazıcılarla tüm sorunları halledin. Bu ürünler, tek bir amaçla 
üretilmişlerdir: en iyi performansı sunmanıza yardımcı olmak.  
Her ortamda. Her uygulamada. Her koşulda. 

Taşımacılık ve Lojistik  
İlk noktadan son noktaya dek kesintisiz hizmet sunun

• Çapraz sevkiyat ve stoklama

• Alım ve paketleme

• Gönderim ve alım

• Envanter yönetimi

• Teslim belgesi

• Kiralık araba iadesi

İmalat Sektörü
Tesis alanından ön kapıya dek üretkenliği artırın

• Yarı mamul ürün

• Uygunluk etiketleri

• Parça yönetimi

• Ekipman bakımı

• İzlenebilirlik

• Kalite güvencesi

Sağlık Sektörü
Hastaneye kabulden taburculuğa kadar hasta güvenliğini 
artırın

• Kesin hasta tanımlama

• Laboratuvar/eczane yönetimi

• Varlık yönetimi

• Doğru numune etiketlendirme

• Kimlik ve giriş kontrolü

Perakende ve Konaklama-Ağırlama
Müşterilere tekrar gelmelerini sağlayacak bir deneyim sunun

• Ürün fiyatlandırma 

• Dönem sayımları

• Mobil satış noktası

• Satın alım belgesi

• Hediye ve müşteri kartları

• Etkinlik ve sezon pasoları 

• Kimlik kartları

• Üye kartları

Kamu sektörü 
Hizmetleri ve emniyeti  
güvenli, hızlı, doğru yazdırma işlemleri ile geliştirin

• Elektronik Ceza (E-citation)

• Sağlık ve insan hizmetleri

• Acil durum yönetimi

• Ordu tedarik zinciri

• Kimlik yönetimi

• Kod denetimleri

• Değişim hizmetleri

Mağaza 
Dönüşümsel kazanımları gerçekleştirme çevikliğini 
sağlamak için deponuzdaki her bir operasyonel alanı 
birbirine bağlayın

• Çapraz sevkiyat ve stoklama

• Alım ve paketleme

• Gönderim ve alım

• Envanter yönetimi
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Yazıcılar Sadece Bir Başlangıç
Eksiksiz kurumsal çözüm her alanı kapsamalıdır

Kurumsal çözümler ararken yazıcıların ötesine de bakmalısınız.  
Kolayca entegre olan, anında eşleşen ve birbirleriyle serbestçe iletişim kuran 
akıllı mobil bilgisayarlar, çok amaçlı tabletler ve doğru sonuç veren barkod 
okuyucular edinmeyi düşünün. Zebra’nın destek, izlenebilirlik ve profesyonel 
ve öğrenim hizmetleriyle, cihaz güvenlik açıklarını azaltabilir ve çalışma 
süresi ve üretkenliği en üst düzeye çıkarabilirsiniz; bu da yeni teknolojileri 
müşterilerinizin mevcut IT ekibine ve iş akışlarına entegre etmesini 
kolaylaştırır. Bunun yönetim, kullanım ve önemli bilgilerin paylaşımını nasıl 
kolaylaştıracağını bir düşünün.

Güvenilirlik ve zirvedeki performans olmazsa olmazdır. Bunların hepsine 
Zebra’nın uçtan uca performans sunan portföyü ile ulaşabilirsiniz. Her cihaz 
kendi başına güçlüdür. Cihazlarımız bir araya geldiklerinde ise çalışanlarınızı 
durdurmak imkansızdır.



İyi Çıktı Mı? 
Sorunsuz baskı için Zebra onaylı sarf 
malzemeleri

Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri, en tutarlı şekilde üstün 
kalite, performans ve hizmeti sağlar, böylece işlemlerinizi 
kesintiye uğratan termal baskı kaynağı sorunları konusunda 
asla endişelenmenize gerek kalmaz. 

Sorunsuz Baskı.  
Baskı Kalitesi.  
Zebra ile Baskı.

Dayanıklı üretildi 
Sıcak, soğuk, nemli ve tozlu ortamlarda 
çalışmaktasınız. Ürünlerimiz de öyle. 

Zebra yazıcı uyumluluğu
Uyumlu mürekkepler, vernikler ve 
araçlar, yazıcılarda ve iş akışlarında 
sorun yaratmaz. 

Katı standartlar 
Sarf malzemelerimiz, uyum 
konusundaki hedeflerimizi 
karşılayabilmeniz için endüstri 
standartlarına uygun tasarlanmıştır.

Aşınmaz 
Zımpara benzeri yüzeye sahip 
etiketler, yazıcı kafası öğelerinin erken 
aşınmasına neden olur ve etiketlerin 
okunmasını engeller.

Zebra Sarf Malzemesi Seçenekleri

Barkod Etiketleri

Sentetik malzemelerden temel 
kağıt çözümlerine, zor koşullardan 
daha kolaylarına, etiketlendirmesi 
zor yüzeylerden çıkarılması kolay 
etiketlere, kurcalanmaya ve yırtılmaya 
dayanıklı ürünlere dek benzersiz 
ihtiyaçlarınıza uygun 90’dan fazla 
sertifikalı malzeme seçeneğimiz 
mevcuttur. Stokta bulunan 400'den 
fazla ürün ve kapsamlı özel 
yeteneklerle neredeyse her uygulama 
için bir çözüm sağlayabiliriz.

Termal Ribbonlar

Uygulamanızın ideal olarak termal 
transfer malzemelerimizle kullanıldığı 
durumlarda dayanıklılık taleplerini 
karşılayabilmek için mum, mum/reçine 
ve reçine formülasyonları arasından 
tercihinizi yapın.

Hastane Bileziği ve Hasta Kimlik 
Bileklikleri

Zebra, ortalama hasta kalış süresi 
boyunca taranabilir termal, lazer, 
RFID ve uyarı bileklikleri sunar.  
Genel hastalardan doğum sürecine, 
yenidoğan servisinden polikliniklere 
kadar hastalarınızın ve iş akışlarınızın 
özel ihtiyaçlarını karşılayabiliriz.

Hasta Bileklikleri

İsteğe bağlı baskı termal barkod ve 
RFID bilekliklerinden oluşan geniş 
portföyümüz, nakit para kullanılmayan 
POS uygulamasını, giriş yönetimini, 
bilet yolsuzluğunu azaltmayı, işlemleri 
basitleştirmeyi ve hatta misafirlerin en 
son ve en iyi bilinen konumlarını takip 
edebilmeyi sağlar.

Fiş Kağıdı

Fiş kağıdı portföyümüz markanızın 
imajına ve uygulamanızın 
dayanıklılığına, baskı, arşivlenebilirlik 
şartlarına ve bütçenize uygundur.

RFID Etiketleri

Stokta bulunan geniş RFID etiket ve 
bileklik seçeneklerimiz arasından 
seçim yapın ya da her boyutta ve 
konfigürasyonda önceden test 
edilmiş 100'ün üzerinde termal 
malzememizden birine entegre edilmiş 
lider markaların dolguları ve çiplerini 
içeren özel bir çözüm oluşturabiliriz. 

Sürekli kalite  
Tutarlı malzemelerin kullanımı, 
siparişten siparişe güvenilir 
performans sağlayarak, arıza süresini 
ve yazıcı ayarlarını değiştirme ihtiyacını 
önler.

RFID Baskı ve Kodlama 
Hizmeti
Pilotları ve uyumluluk ihtiyaçlarını 
desteklemek için, bir RFID baskı 
çözümüne yatırım yapmak zorunda 
kalmadan, spesifikasyonlarınıza göre 
1.000 adet serileştirilmiş önceden 
basılmış ve kodlanmış RFID etiketi alın.

Çevresel dostu  
sürdürülebilir çözümler
Sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanıza 
yardımcı olmak için bir dizi önceden 
test edilmiş, yüksek kaliteli çevre dostu 
malzeme sağlamaya kararlıyız.

Zorlu testlerden geçirilir
 23 noktalı denetimimiz, işinizin ve 
yazıcılarımızın çalışmasının aksamasını 
engeller. 
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Endüstriyel Yazıcılar

ZT111
ZT200  
Serisi

ZT400  
Serisi

ZT510
ZT600 
Serisi

ZE500  
Serisi

Ekonomik Ekonomik Orta seviye
Üst seviye 
(Premium)

Üst seviye 
(Premium)

Üst seviye 
(Premium)

İmalat Sektörü • • • • • •

Taşımacılık ve Lojistik • • • • • •

Perakende Sektörü • • •

Sağlık Sektörü • • •

Depo • • • • • •

Kamu Sektörü • • • • •

Endüstriyel Yazıcılar
Çalışkan işçiler için endüstriyel güç

Zebra endüstriyel yazıcılar zorlu ortamlar için tasarlandı. Dayanıklı, geleceğe 
uyarlanabilir kullanıcı dostu barkod etiketi ve RFID yazıcılarımız 7/24 güvenilirlik 
sunar. Ödün vermeyin. Yüksek ve orta hacimli uygulamalarınızda Zebra'yı seçin.

Tüm Zebra Endüstriyel Yazıcılar standart olarak 2 Yıl garantilidir*. Mevcut modeller 
için tüm Endüstriyel Baskı Kafaları 1 yıl veya 1 milyon inç (hangisi önce gelirse) 
standart garantiye sahiptir.

*Zebra 220Xi4, standart olarak 1 Yıl garantilidir



ZT231
Akıllı özellikler. Akıllı yatırım. Büyük getiri.

Değer sınıfı fiyatına özelliklerle dolu bir yazıcı.
Özellikler
• Kullanım kolaylığı ve bir bakışta durumu görme için 4,3 inç 

tam renkli dokunmatik ekran

• Daha fazla görünürlük ve izleme için UHF RFID baskı 
 ve kodlama

• Kompakt boyut

Portföy Özellikleri
• Orta görev döngüsü

• Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir 
şekilde çalışır duruma getirir.

ZT111
Daha Fazlasını Sunan Uygun Fiyatlı Yazıcı

Sadece ihtiyacınız olan özellikler.
Özellikler
• Kompakt boyut

• Hafif endüstriyel ve ticari ortamlar için idealdir

• Direkt termal ve termal transfer modelleri mevcuttur

Portföy Özellikleri
• Sınırlı özellik setiyle orta düzey görev döngüsü

• Print DNA Basic yazılımı, yazıcınızın hızlı ve güvenli bir 
şekilde çalışır duruma gelmesini sağlar

ZT400 Serisi
Sağlam, basit ve akıllı

Değişen iş ihtiyaçlarınızla büyümek üzere tasarlanmış dayanıklılık.
Özellikler
• Hızlı ayar değişiklikleri için 4.3 inç tam renkli 

dokunmatik ekran

• Aletsiz yazıcı kafası ve merdane silindiri değiştirme

• RFID sistemi hem 4 inç hem de 6 inç modellerde 
kullanılabilir

• ZT411 için RFID On-Metal çözümü mevcuttur (yalnızca 
203 ve 300 dpi)

Portföy Özellikleri
• Çok çeşitli özelliklerle orta ve yüksek düzey görev 

döngüsü

• Endüstriyel ortamlar için idealdir

• Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir 
şekilde çalışır duruma getirir.

ZT510
Yoğun yazdırma işlemleri için gerekli özellikler

Yoğun yazdırma işlemleri için gerekli özelliklerle performans ve değer arasında ideal bir denge.
Özellikler
• Tamamen metal konstrüksiyon sayesinde üretimde 

aksama olmadan sürekli performans elde edin.

• Simge tabanlı, çok dilli grafik LCD kullanıcı arayüzü ile 
çalışmak kolaydır 

Portföy Özellikleri
• Sınırlı özellikler

• En zorlu ortamlarda görev açısından kritik operasyonlar 
için yoğun iş hacmi 

• Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir 
şekilde çalışır duruma getirir.

ZT600 Serisi
Akıllı ve endüstriyel yapı

Her zorluk için endüstriyel güç ve tam özellik.
Özellikler
• Tamamen metal konstrüksiyon yüksek verimle sürekli 

ağır hizmet performansını destekler.

• Sezgisel tam renkli, 4,3 inç renkli dokunmatik ekran 
veya simge tabanlı, çok dilli grafik LCD kullanıcı arabirimi 
 

Portföy Özellikleri
• Çok çeşitli özellikler

• En zorlu ortamlarda görev açısından kritik operasyonlar 
için yoğun iş hacmi 

• RFID sistemi hem 4 inç hem de 6 inç modellerde 
kullanılabilir 

• Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir 
şekilde çalışır duruma getirir 

ZE500 Serisi
Kritik görev ödün vermez

Yazdır ve uygula etiketleme uygulamaları için OEM baskı motoru.
Özellikler
• Döndürülebilen kullanımı kolay, tam renkli, 4,3 inç renkli 

dokunmatik ekran

• Hızlı işlem hatlarına ayak uydurmak için yüksek baskı 
hızları

• Tamamen metal endüstriyel konstrüksiyon

• Yazdır ve uygula çözümüne entegre edilmek üzere 
tasarlandı 

Portföy Özellikleri
• 4 inç ve 6 inç baskı genişliği modellerinde RFID bulunur

• En zorlu ortamlarda yoğun iş hacmi 

• Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir 
şekilde çalışır duruma getirir 

6 inç ile 8 inç arasında genişliğe sahip etiketler için, 
Zebra 220Xi4'ü sunar.



ZD411 Serisi
“Her yere sığan” yazıcı

Gelişmiş, "her yere sığan" 2 inçlik yazıcı, anlaşılması kolay arayüzle kullanımı kolaydır.
Özellikler
• Çoklu seçenekler (soyucu, kesici, Ethernet, pil)

• Çeşitli bağlantı seçenekleri  

• Direct Thermal, Thermal Transfer ve Sağlık Sektörü 
modelleri mevcuttur

• 203 ve 300 dpi mevcut

Portföy Özellikleri
• Neredeyse her yere sığacak ve neredeyse tüm 2 inçlik 

yazıcı kullanım durumlarını destekleyecek şekilde 
tasarlanmıştır

• Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir 
şekilde çalışır duruma getirir

ZD200 Serisi
Üstün kalite olağanüstü değer

Kolay kullanım, temel özellik seti,  olağanüstü değer.
Özellikler
• 4 inç baskı genişliği, kompakt tasarım, kolay medya yükleme

• Kaliteli çift duvarlı konstrüksiyon

• USB bağlantısı, tek LED durumu 

• Direkt termal ve termal transfer modelleri mevcuttur

Portföy Özellikleri
• Ekonomi sınıfı yazıcı, güvenilirliği uygun fiyata sunar 

• Bir dizi Print DNA Basic uygulama ve kapasitesi.

• ZD230'un beyaz versiyonu eczanelerde satılmaktadır 
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Masaüstü Yazıcılar

ZD200 Serisi ZD411 Serisi ZD421 Serisi ZD510-HC ZD611 Serisi ZD621 Serisi

Ekonomik Orta seviye Orta seviye
Üst seviye 
(Premium)

Üst seviye 
(Premium)

Üst seviye 
(Premium)

İmalat Sektörü • • •

Taşımacılık ve Lojistik • • •

Perakende Sektörü • • • • •

Sağlık Sektörü • • • • •

Konaklama • • •

Masaüstü Yazıcılar
İhtiyaçlarınız, alanınız ve bütçenize 
uygun üretildi

Zebra masaüstü yazıcılar kompakt ve kullanımı 
kolaydır ve işletmenizin düşük ve orta hacimli 
baskılar için ihtiyacı olan dayanıklılığa sahiptir. 
Tasarruf için performanstan ödün vermeyin. 
Tüm barkod etiketi, fiş, bileklik ve RFID 
uygulamalarınız için her bütçeye uygun Zebra 
masaüstü yazıcı bulunur.

Tüm Zebra Masaüstü Yazıcılar standart olarak 
2 Yıl garantilidir*.  Mevcut modeller için tüm 
Masaüstü Baskı Kafaları 1 yıl veya 1 milyon inç 
(hangisi önce gelirse) standart garantiye sahiptir.



ZD621 Serisi
Premium özellikler ve maksimum performans

Yıllarca kaliteli ve güvenli baskı için en iyisine 
yatırım yapın.
Özellikler
• 4 inç baskı genişliği, 8 ips maksimum baskı hızı

• 203 ve 300 dpi mevcut

• Kompakt tasarım, kullanımı kolay arayüz,  
geniş kapasiteli ribbon 

• Kullanımı kolay renkli dokunmatik ekran (sağlık  
ve RFID modellerinde standart)

• Direkt termal, termal transfer, sağlık sektörü,  
RFID ve Kaplamasız modelleri mevcuttur

Portföy Özellikleri
• Soyucu, kaplamasız, kesici, renkli LCD dahil  

çoklu seçenekler

• Medya ve bağlantı alanı yükseltilebilir, 
 kablosuz dahil

• Tam genişlikte, hareketli ve çok konumlu  
medya sensörleri

• Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve  
güvenli bir şekilde çalışır duruma getirir

ZD421 Serisi
Gelişmiş özellikler ve kullanım kolaylığı

Yükseltilmiş özellikler, esneklik, güvenilirlik ve güvenlik
Özellikler
• 4 inç baskı genişliği, 6 ips maksimum baskı hızı,  

geniş şerit kapasitesi 

• 203 ve 300 dpi mevcut

• Çoklu seçenekler (soyucu, kesici, Ethernet, pil)

• 5 durum simgesi, 3 düğmeli Kullanıcı Arayüzü

• Direkt Termal, Termal Transfer, Sağlık Sektörü ve 
Kartuş modelleri mevcuttur

Portföy Özellikleri
• Gelişmiş özelliklere sahip orta düzey masaüstü yazıcı

• Kolay ribbon yüklemeli kartuş modeli mevcuttur

• Sahada yükseltilebilir kablosuz dahil bağlantı ve 
medya kullanımı opsiyonları

• Tam genişlikte, hareketli ve çok konumlu medya 
sensörleri

• Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir 
şekilde çalışır duruma getirir

ZD611 Serisi
Ödün vermeden kompakt

2 inçlik bir masaüstü yazıcıda üstün özellikler.
Özellikler
• 2 inç baskı genişliği, 8 ips maksimum baskı hızı

• 203 ve yüksek çözünürlüklü 300 dpi mevcut

• Termal transfer modellerinde renkli dokunmatik ekran 
standardı

• Direkt termal, termal transfer, sağlık sektörü, 
kaplamasız ve RFID modelleri mevcuttur 

Portföy Özellikleri
• 2 inç masaüstü yazıcıda UHF RFID yazıcı/kodlayıcı

• Soyucu, kesici, astarsız, pil dahil çoklu seçenekler

• Sahada yükseltilebilir medya işleme ve bağlantı

• Tam genişlikte, hareketli ve çok konumlu medya 
sensörleri

• Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir 
şekilde çalışır duruma getirir

ZD510-HC
Bir uzman tarafından basılan bileklikler

Sağlık sektörü veya konaklama sektörü için özel bileklik yazıcı.
Özellikler
• Hızlı tempolu ortamlar için kolay medya yükleme 

kartuşu 

• Ultra kompakt, sessiz çalışma

• Dezenfektan ve UV ışınlarına dayanıklı  

Portföy Özellikleri
• Bileklik kartuşu, bilekliği bozulmaya karşı koruyan ve 

en yakın rakibinden 6 kat daha dayanıklı olan anti-
mikrobiyal kaplamaya sahiptir

• Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir 
şekilde çalışır duruma getirir
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Mobil Yazıcılar
İstediğiniz Yerde. İstediğiniz Zaman. İstediğiniz Şekilde.

Zebra mobil yazıcılar, uygulama noktasında barkod etiketlerinin, fişlerin ve RFID 
etiketlerinin mobil yazdırılmasını sağlayarak çalışanların üretkenliğini ve hatasızlığını 
artırır. Her sektöre ve bütçeye uygun el tipi mobil yazıcılar ve eksiksiz mobil çözüm 
aksesuarları sunuyoruz.

Mevcut modeller için tüm Mobil Baskı Kafaları 1 yıl veya 1 milyon inç (hangisi önce 
gelirse) standart garantiye sahiptir.

 

Mobil Yazıcılar

ZQ200 Serisi 
ZQ300 
Serisi

ZQ500 
Serisi

ZQ600 
Serisi

Orta seviye Birinci Sınıf Dayanıklı Üst seviye (Premium)

İmalat Sektörü • • •

Taşımacılık ve Lojistik • • • •

Perakende Sektörü • • • •

Sağlık Sektörü •

Depo • • •

Kamu Sektörü • • •

Konaklama • •



ZQ300 Serisi
Büyük değer sunan küçük yazıcılar

Sektörel pazar uygulamaları için özel olarak tasarlanan  
yazıcı serisi.
Özellikler
• Orta düzeyde fiş, etiket ve kaplamasız baskı için orta sınıf 2 veya 3 inç 

yazıcılar
• Uygun USB şarjı dahil, araç içinde veya ödeme yerinde kullanım için 

birden fazla şarj seçeneği mevcuttur
• Yüksek kapasiteli PowerPrecision+ pil, uyku modu ve güçlü akıllı baskı 

teknolojisi sayesinde daha iyi pil yönetimi

Portföy Özellikleri
• Sektörel uygulamaya uygun farklı tasarımlar 
• Hem ZQ300 hem de mobil bilgisayarlarla kullanıma uygun aksesuarlar 

sayesinde daha düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO)
• Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir şekilde çalışır 

duruma getirir

ZQ600 Serisi
Zebra’nın çok yönlü mobil yazıcı serisi

Hızlı, güvenilir ve güvenli baskı için en güncel kablosuz bağlantılar.
Özellikler
• Fiş baskı özellikleriyle ağır etiket baskısı için optimize 

edilmiştir
• Kolay konfigürasyon ve kullanım için geniş renkli ekran
• Kapsamlı uzaktan yönetim araçları
• Power Precision ve Power Smart Print Teknolojisi ile 

üstün pil gücü ve enerji yönetimi

Portföy Özellikleri
• Forklift montajı ve Ethernet yuvası dahil, en geniş 

aksesuar yelpazesi 
• Sağlık hizmeti modeli mevcut ve Kaplamasız modelleri 

mevcut
• İsteğe bağlı UHF RFID baskı ve kodlama (yalnızca 

ZQ630)
• Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir 

şekilde çalışır duruma getirir

ZQ500 Serisi
Zorlu ve düşmelerin sık yaşandığı ortamlar için

Sektörün en dayanıklı mobil yazıcısı.
Özellikler
• Hareket halindeyken orta ve yüksek iş hacimli fiş baskısı
• Kaplamasız versiyonlar mevcuttur
• 5 ips'ye varan yüksek baskı hızı
• Ekstra dayanıklılık için dıştaki sert kılıf dahil, eksiksiz aksesuar yelpazesi
• Cloud Connect ve eşzamanlı WLAN/Bluetooth®

Portföy Özellikleri
• Koruyucu kılıf olmadan kutudan çıkar çıkmaz IP54 dereceli, sert dış  

kılıfı kullanılırken IP65 dereceli
• IEC 68-2-32 yuvarlanma dayanıklılık özelliği için 1 m yükseklikten  

1,300 kez test edildi
• 2,1 m yükseklikten betona, dış sert kılıf ile 3,05 m yükseklikten betona düşme
• MIL-STD-810G: şok, titreşim ve sıcaklığa maruz kalma
• İsteğe bağlı UHF RFID baskı ve kodlama
• 2 yıl standart garanti (ZQ511/ZQ521)
• Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir şekilde çalışır duruma 

getirir

ZQ200 Serisi
Benzersiz Kolaylık, Esneklik ve Giyilebilirlik

Uygun fiyatlı mobil fiş ve etiket yazıcıları.
Özellikler
• Makbuz, etiket ve kaplamasız baskı için değer aralığı 2 veya 3 inç 

yazıcılar
• Çoklu medya genişliklerini destekler
• Basit USB şarjı ve Bluetooth bağlantısı

Portföy Özellikleri
• Kullanımı Kolay Dahili OLED Ekran ile Kolay Baskı Yönetimi
• Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Pil
• Print DNA Basic Yazılımı, temel bir dizi yazılım uygulaması ve 

yeteneği sağlar
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Mobil Yazıcılar

ZQ200 Serisi 
ZQ300 
Serisi

ZQ500 
Serisi

ZQ600 
Serisi

Orta seviye Birinci Sınıf Dayanıklı Üst seviye (Premium)

İmalat Sektörü • • •

Taşımacılık ve Lojistik • • • •

Perakende Sektörü • • • •

Sağlık Sektörü •

Depo • • •

Kamu Sektörü • • •

Konaklama • •



ZC100
Basit, güvenli, tek taraflı baskı

Kompakt boyut, resepsiyon/karşılama kurulumlarını kolaylaştırır.
Özellikler
• Kullanımı kolay

• Servis ve destek araçlarına hızlı erişim 

• NFC ve QR kod etiketleri aracılığıyla ipuçları 

• Baskı Kafası dahil 3 yıl garanti

Portföy Özellikleri
• Tek taraflı baskı

• İsteğe bağlı manyetik şerit kodlama

ZC300 Serisi
Zor olanı denediniz, şimdi kolay olanı deneyin

Sorunsuz tak-çalıştır kolaylığında kolay kurulum. 
Özellikler
• Tek veya çift taraflı baskı

• Birden çok kodlama ve bağlantı opsiyonları

• Birden çok dil desteği

• Baskı Kafası dahil 3 yıl garanti 

Portföy Özellikleri
• İyi test edilmiş simgeler, animasyonlar ve 

mesajlarla son derece grafik renkli LED arayüzü

• Kullanımı kolay kart besleyici, değişen kart 
kalınlığına göre otomatik olarak ayarlanır

• Yazıcı kapak kilidi, kart stoğunun çalınmasını 
önler

ZC10L
Çok büyük formatlı kartlar ve yaka kartları

Uçtan uca kişiselleştirme, dayanıklı tasarım.
Özellikler
• Tek taraflı boya süblimasyon yazıcısı 

• Renkli ve tek renkli ribbonlar (RFID etiketli)

• Özel PVC kartlar

• 1 yıl standart garanti

Portföy Özellikleri
• Büyük, çok büyük boyutlu kartları ve yaka 

kartları yazdırır

• Uçtan uca baskı

• Darbelere, çarpmalara karşı tamamen metal 
konstrüksiyon

Kart Yazıcılar
Performansıyla tanınan yetenekli 
yazıcılar

Bağlantıyı kolaylaştıran Zebra kart ve yaka 
kartı yazıcıları, çeşitli uygulamalar için yüksek 
kaliteli, dayanıklı kartların oluşturulmasını ve 
yazdırılmasını kolaylaştırır.  Kimlik kartları, 
konaklama kartları veya finansal kartları 
yazdırıyorsanız, Zebra yazıcılar eksiksiz bir 
çözüm için ihtiyacınız olan güvenliği, sarf 
malzemelerini ve yazılımı sunar.



ZXP 7 Serisi
Yüksek hacme sahip en yüksek operasyonel verimlilik

Hızlı ve zahmetsiz kart baskısı.
Özellikler
• Aynı anda üç işi yürütebilir

• Servis ve destek araçlarına hızlı erişim

• NFC ve QR kod etiketleri aracılığıyla ipuçları 

• Atık içermeyen tek veya çift taraflı laminasyon

• Tek veya çift taraflı baskı 

• Baskı Kafası dahil 2 yıl garanti

Portföy Özellikleri
• Çeşitli uygulamalar için sağlam tasarım

• Yüksek kapasiteli ribbon rulolar, operatörün sarf malzemelerini daha 
kısa sürede değiştirmesini sağlar  

• UHF RFID kodlama ve 802.11 b/g kablosuz bağlantı 

ZXP 9 Serisi
Kaliteli ve hızlı çıktı

Dolandırıcılığa karşı dahili koruma ile güvenliği sağlayın.
Özellikler
• Çarpıcı fotoğraf benzeri kartlar 

• Veri şifreleme, ana bilgisayar kimlik doğrulaması ve özel  
holografik laminatlar

• Kartın uçtan uca tüm yüzeyini kullanır

• 2 yıl garanti ve ayrıca Baskı Kafası için ömür boyu garanti

Portföy Özellikleri
• Zebra'nın tek retransfer kart yazıcısı

• Çift taraflı eşzamanlı retransfer işlemi, kodlama ve laminasyon  
çıktısı sağlar

• Transfer filmin tahrifat izlerini kolayca göstermesi sahtekarlıklara 
karşı dahili koruma sağlar
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Kart Yazıcılar

ZC100 
ZC300 
Serisi

ZC10L ZXP 7 Serisi ZXP 9 Serisi

Ekonomik Orta seviye
Üst seviye 
(Premium)

Üst seviye 
(Premium)

Üst seviye 
(Premium)

Perakende Sektörü • • • •

Sağlık Sektörü • •

Kamu Sektörü • • •

Konaklama ve Ağırlama • • • • •

Eğitim • • •

Finans • •

Enterprise • • •



Zebra Print DNA
Yazıcılarınızın sunduğu avantajlar  

Sürekli hızlanan teknolojideki gelişmelerle birlikte, tüm yaşam 
döngüleri boyunca güçlü bir yatırım getirisi ile ilgili, çevik ve yüksek 
performanslı kalmasını sağlayan, yazıcılarınızın içindeki yazılımdır.  
Bu nedenle Zebra yazıcılar yerleşik bir avantaja sahiptir:  
Zebra Print DNA.  

Entegrasyon
Baskı uygulamalarınızı birden çok ortam ve altyapıya  
zahmetsizce uyarlayın ve entegre edin

• Yazıcıları bulut tabanlı uygulamalara güvenli bir şekilde bağlayın

• Uygulamaları sistemlere daha az maliyet ve çabayla entegre edin

• Mobil çözümlerine etiket ve fiş baskısı ekleyin

Yönetin
IT ekibinin yazıcıları her yerde, her zaman  
uzaktan ve rahat bir şekilde yönetmesini ve 
bakımını yapmasını sağlayın

• Yazıcı yönetim zamanı ve masraflarını en aza indirin

• Tüm yazıcılarda gerçek zamanlı ölçümleri değerlendirin

• Yazıcıları popüler EMM çözümlerine bağlayın

Kurun
Kullanımı kolay kurulum sihirbazı, uzaktan 
erişim ve kolaylaştırılmış adımlarla yazıcı 
filosunun kullanıma sunulmasını hızlandırın

• Uzmanlık gerekmez

• Kurulum sihirbazı yazıcılarınızı algılar

• Bir profil oluşturun ve birçok kişiye gönderin

Print DNA

Optimize Edin
Herkese işlerini yapmayı daha da 
kolaylaştıran çok sade ve  
güvenilir baskılar sunun

• Eski komut dillerini taklit edin 

• Pil bilgisiyle kesintisiz baskı alın

• Yazıcıyı mobil cihazlarla hızlıca eşleştirin

Güvene Alın
IT ekibinize olası yazıcı güvenlik 
açıklarını ortaya çıkarma ve 
siber saldırıları önleme yeteneği 
kazandırın

• Wi-Fi sertifikalarını otomatik güncelleyin

• Ayarları en iyi güvenlik uygulamalarıyla 
karşılaştırarak güvenlik açıklarını ortaya 
çıkarın

• Yalnızca onaylanmış anahtarlarla 
imzalanmış yazılımların ve aygıt 
yazılımlarının çalışmasına izin verin 

Entegrasyon

Güvene Alın

KurunYönetin

Optimize Edin
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Cihaz durum ve kullanım bilgileri sağlar. Bu bilgiler, 
geçmiş veri eğilimlerini, mevcut durum durumunu ve 
işlem yapılmazsa ne olacağına dair işleme konulabilir 
öngörücü bilgiler sağlar. Çok kaynaktan veri toplama 
ve makine öğrenim algoritmaları, cihaz envanteriniz 
hakkında eşik uyarılarıyla renk kodlu bilgiler sağlayan 
birleşik bir çözüm sunar.

Zebra Global Hizmetleri
Çalışma süresini ve yatırım geri dönüşünü 
(ROI) en üst düzeye çıkarın 

Kesintisiz, üstün performans ve cihaz kullanım süresi. 
Bu, bakım hizmetlerimizle Zebra yatırımınızı korumanın 
iyi tarafıdır. Beklenmedik iş aksamalarını, bütçe dışı 
onarım giderlerini ve çok daha fazlasını ortadan 
kaldırın. İster kapsamlı güvence, gelişmiş cihaz 
değişimi, yerinde destek, teknik sorunlarla ilgili yardım, 
yazılım ve aygıt yazılımı desteği ister sözleşmeleriniz, 
onarım verileriniz veya teknik destek durumlarınız için 
izlenebilirlik ihtiyacınız olsun, size uygun bir Zebra 
hizmeti mevcuttur.* Ayrıca hızlı onarım nakliyesi, pil 
bakımı, cihaz devreye alma ve yapılandırma, yönetilen 
hizmetler ve daha fazlasını sağlayan ek esnek servis 
geliştirmeleriyle, planlarınızı iş açısından kritik özel 
gereksinimlerinize uyacak şekilde optimize edebilir 
ve özelleştirebilirsiniz. Zebra'nın hizmet portföyü her 
adımda uzmanlık sunar.

Zebra planları, kritik operasyonlarınızı desteklemek ve 
iş sonuçlarını iyileştirmek için öngörülebilir performansı 
ve çalışma süresini en üst düzeye çıkararak işinizi 
yürüten cihazlara yapılan yatırımı korur. 

Zebra Signature Services, yeni teknolojileri mevcut 
IT ortamlarınıza ve iş akışlarınıza entegre etmenizi 
kolaylaştırır. Son teknolojilerden elde edilen veriler yeni 
iş fırsatları yaratabilir, fakat doğru beceri veya kaynaklar 
olmazsa, avantajların tamamından faydalanma fırsatını 
kaçırabilirsiniz. Zebra Signature Services, size işinizi 
daha verimli bir şekilde yürütmek için uç nokta veri 
çözümlerinin benimsenmesini optimize edecek 
uzmanlığı sunar. 

Learning Services, teknoloji yatırımlarınızın hızlı geri 
dönüşünü destekleyen Video on Device, Know It Now, 
eğitmen liderliğindeki eğitim ve sanal liderliğindeki eğitim 
oturumları gibi çeşitli modalitelerle çalışanları hızlandırır. 

Yazılım Entegrasyonu (Software Integration) mobil 
uygulamalarınızı hızlı ve ekonomik bir şekilde Zebra mobil 
cihazlara uyarlamanız için eski mobil uygulamalarınız 
için dönüşüm planı oluşturur ve yazılımınızı yönetmenizi 
kolaylaştırır.

* Hizmet bulunurluğu, Hizmet özellikleri ve/veya onarım süresi ülkeden ülkeye 
değişebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Zebra satış temsilcinizle temasa geçin.

** VisibilityIQ OneCare yalnızca mobil bilgisayarlar ve barkod okuyucular için 
kullanılabilir

Zebra Signature Services

Zebra OneCare™ Bakım Planları



Ön saftaki personelin performansını artıran yazıcıları:  
zebra.com/printers
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Kuzey Amerika ve Şirket Genel 
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com
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