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Üstün Yazıcı Performansı

Sınıfının en iyisi yazdırma hızları
ZD620, sınıfının en iyisi baskı hızlarıyla — 8ips @ 203 dpi ve 6ips @ 
300 dpi — maksimum yazıcı verimi ve verimliliği sağlar.
 

Kullanımı Kolaydır - Hiçbir Eğitim Gerekmez

ZD620 Performans Masaüstü Yazıcıları

Beş Yeni LED Durum Simgesi Yazıcı Durumunda Tahmine Yer 
Bırakmaz
Beş adet LED durum simgesine sahip üç düğmeli kullanıcı arayüzü, 
masaüstü yazıcılarda yaygın olan tek düğmeli/tek ışıklı arayüzün 
yerini alır. Kullanıcılar, yedek medya ürünlerinden yazıcı sorunlarını 
çözümlemeye dek yazıcıları çalışır durumda tutmak için gerekenleri 
anında görebilir.

İsteğe Bağlı Renkli LCD ve 10 Düğmeli Kullanıcı Arayüzü ile Kolay 
Yapılandırma
ZD620'yi opsiyonel 10 düğmeli bir kullanıcı arayüzü ve renkli LCD ile 
kurmak ve yapılandırmak kolaydır. Yazıcı duraklatıldığında veya hata 
durumunda olduğunda ekran renk değiştirir, böylece kullanıcılar bir 
sorunu, verimliliği etkilemeden önce anında belirleyebilir ve çözebilir.
 

Konuşlandırma ve Uygulama Esnekliği

Neredeyse Tüm Mevcut Yazıcılar ile Geriye Dönük Uyumlu
Şu anda ister bir Zebra ister rakip bir yazıcı kullanıyor olun, mevcut 
etiket formatlarınızı ve uygulamalarınızı kullanmaya devam edebilirsi-
niz. ZD620 hem EPL hem de ZPL yazıcı dillerini destekler. Zebra’nın 
Print DNA araç ve uygulama setinin bir unsuru olan yazıcıya dahil Sa-
nal Cihazlar ile, ZD620 normalde diğer yazıcı markalarıyla bağlantılı 
dilleri kullanabiliyor.

Kapsamlı Bağlantı Opsiyonları
ZD620’nizi mevcut kablolu veya kablosuz ağlarınıza veya doğrudan 
herhangi bir kişisel bilgisayara bağlayabilirsiniz. Her ZD620 Ether-
net, Seri, USB 2.0 ve USB Sunucu’nun yanı sıra herhangi bir iOS 
cihazından yazdırma sağlayan Bluetooth Low Energy (BLE) ile birlikte 
sunulur.

ZD620 — Maksimum verimlilik, baskı kalitesi ve yazıcı yönetilebilirliği sunar.
Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: www.zebra.com/zd620.

Baskı kalitesi, verimlilik, uygulama esnekliği ve yönetim kolaylığı önemli olduğunda Zebra ZD620 doğru seçimdir. Zebra'nın masaüstü 
yazıcı serisinde yeni nesil olan ZD620, Zebra'nın popüler GX Serisi ve ZD500 yazıcılarının yerini almakta olup, birinci sınıf baskı kalitesi 
ve son teknoloji özellikleri ile klasik masaüstü yazıcıların ötesine geçer. Direkt termal, termal transfer ve sağlık sektörü modelleri bulu-
nan ZD620, çok çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılar. Zebra masaüstü yazıcılarda bulunan standart özelliklerin çoğunu sunar; buna 
yazıcı kurulumu ve durumuyla ilgili her şeyi net olarak anlamanızı sağlayan renkli LCD ekranlı 10 düğmeli kullanıcı arayüzü dahildir. Link-
OS® ve Zebra’nın güçlü Print DNA araçları, daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon ile 
üstün bir baskı deneyimi sağlar. Zebra ZD620 — operasyonlarınızı ileriye taşımaya devam etmeniz için gereken baskı hızı, baskı kalitesi 
ve yönetim.

Maksimum baskı kalitesi, etkinlik ve yönetilebilirlik
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Kablosuz modellere hızlı 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 dahildir. 
Kullanıcılar, dahili PrintTouch etiketiyle (NFC) ZD620'den uyumlu 
bir mobil cihaza dokunarak eşleştirme ve baskı yapmanın yanı sıra, 
Zebra'nın nasıl yapılır videolarını içeren geniş bilgi tabanına anında 
erişebilir.

Kapsamlı Medya Uyumluluğu için Hareket Ettirilebilir Sensör
ZD620’nin hareketli medya sensörü, imalatçıdan hemen hemen 
her medya tipini kullanmanıza izin vererek size elinizde olan sarf 
malzemelerini kullanma veya mevcut bir sarf malzemeleri sağlayıcıyı 
kullanmaya devam etme esnekliğini sağlar.

Kablosuz Operasyon İçin Opsiyonel Pil
Çıkartılabilir masaüstü pil güç kaynağı seçeneği ile, ZD620 yazıcıyı 
adımları azaltmak, üretkenliği artırmak ve görev doğruluk oranını 
geliştirmek için el arabası ile kolayca taşıyabilirsiniz. Yüksek kapasiteli 
pil ise her cihazı vardiyanın tamamı boyunca çalıştırabilir - soyucu, 
kesici ve klavyenin yanı sıra yazıcıyı maksimum baskı hızında tutar.

Kaplamasız Medya ile Çevreci Olun
İsteğe bağlı kaplamasız konfigürasyonlar, atığı ortadan kaldırır ve daha 
az rulo değişikliğiyle daha fazla etiket yazdırırken mükemmel yazdırma 
kalitesi de sunar. En iyi sonuçlar ve sorunsuz çalışma için, medyanın 
yapışkan formülü, yazıcının merdanesinin malzemesi ile uyumlu 
olmalıdır.
 

Yönetimi Kolay

Tüm Yazıcılarınızı Kolayca Yönetin — Tek Bir Yerden
Opsiyonel Printer Profile Manager Enterprise yazılımı ile, tek bir 
yazıcıyı, özel bir yazıcı grubunu veya bütün yazıcıları dünyanın her 
yerinden yönetebilirsiniz. İş duruş süresini en aza indirmek için yazıcı 
sorunlarını hızla ve öncelik vererek çözmenize izin veren bilgilere 
sahip sezgisel, tarayıcı temelli arayüz, yazıcı statüsünü tek bakışta 
görmenizi sağlar.

Cihaz Yönetim Sisteminizle Sorunsuz Entegrasyon
MDM Konnektörlerimiz ile ağa bağlı ZD620 yazıcıları AirWatch 
veya SOTI MobiControl cihaz yönetim sisteminize kolayca entegre 
edebilirsiniz.

Ağa Bağlı Yazıcıları Kolayca Ayarlayın
USB Sunucu portu, yazıcının cihaz yazılımını otomatik olarak kolayca 
yükseltebilmenizi, yeni yazıcı ayarlamalarını yapabilmenizi ve klavyeler 
ve tarayıcılar da dahil olmak üzere harici cihazlarınızın tümüne 
bağlanabilmenizi kolaylaştırır.

Zebra İzlenebilirlik Hizmetleri ile Çalışma Süresini Maksimize Edin
Asset Visibility Service (AVS) adındaki Varlık İzlenebilirlik Hizmeti, 
ZD620’nizi çalışır durumda tutmak için gereken temel sağlık bilgileri 
ve proaktif adımları sağlar - günde az bir miktar karşılığında. Tam 
özellikli Operasyonel İzlenebilirlik Hizmeti (Operational Visibility 
Service - OVS) Zebra yazıcılarınızın herhangi bir özelliğinin yanı sıra 
hizmet ve tamir durumunu da gözlemlemenize izin verir.

Toplam Sahip Olma Maliyeti için Yenilikçi Özellikler

Zebra Print DNA - Yazıcıları İçeriden Dönüştürür
Print DNA’nın yenilikçi uygulama, yardımcı araçlar ve geliştirici araçları, 
daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha 
kolay entegrasyon ile üstün bir baskı deneyimi sağlar.

Yüksek Kapasiteli Ribbon ile Masraflarınızı Azaltın
Akıllı ikili ribbon, ZD620t’ye 74 m/244 fit veya yüksek kapasiteli 300 
m/ 984 fit ribbonlar eklenmesine izin verir. 300 m ribbon, iş akışında 
daha az kesinti için ribbon değişikliklerini yüzde 75 azaltır. Yüksek 
kapasiteli ribbon, standart ribbona göre metre başına daha uygun 
maliyetli olduğundan sarf malzemelerinden de tasarruf edersiniz.

Masaüstü Yazdırma için Yeni Bir Baskı Kalitesi Seviyesi
ZD620, Zebra’nın üstün endüstriyel yazıcı teknolojisini kompakt 
masaüstü yazıcılara taşır. ZD620’nin daha önceden yalnızca 
endüstriyel yazıcılarda mevcut olan medya oynak kolu, her etikette 
maksimum kalite sağlamak için medya rulosundaki gerilimi dengeler.

Keskin 300 DPI Yazdırma
300 dpi yazdırma ile daha fazla uygulamayı destekleyin. Yüksek 
görsel kalitesi, küçük 2 boyutlu etiketler veya logo ya da ikon gibi 
grafikler gerektiren etiketlerin yazdırılmasını kolaylaştırır.

Temizlemesi ve Sterilize Etmesi Kolay Model
Dezenfeksiyona hazır, UV ışınlarına dayanıklı plastikler ve temizlik 
ve dezenfeksiyonu kolaylaştıran yalıtımlı düğme arayüzüne sahip 
bu sağlık sektörü modeli, sağlık sektörü ile uyumlu bir güç kaynağı 
ile sunulur. İsteğe bağlı kilitleme dolabı ise boş reçete formları gibi 
yüksek değerli medyaya izinsiz erişimi bloke eder.

Daha Düzgün ve Güvenli Kurulumlar
İsteğe bağlı güç kaynağı aksesuarı ile, güç kaynağı ve biri hariç olmak 
üzere tüm güç kabloları gözen uzaktadır; böylece estetik görünümün 
yanı sıra çalışan ve müşteri güvenliği de artırılır.

Tutarlı bir Şekilde Olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri
Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans ve sizin için de iç 
huzuru sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi 
tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız.

Zebra’nın Dünya Çapındaki Servisleri ve Desteğine Sahiptir
Zebra ve 10.000’den fazla iş ortağından oluşan güvenilir ağı 
aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinde tamir destek hizmetleri, 
canlı temsilci destekli teknik destek ve yazılım desteğine erişin. Zebra 
OneCare™, tek bir tamirat masrafının ufak bir bölümüne karşılık normal 
aşınma ve eskime için standart garantiyi aşan geliştirilmiş kapsam, 
depoda öncelikli onarım süreleri ve çok daha fazlasını sunar.
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Standart Özellikler

• Baskı yöntemleri: Termal Transfer veya Direkt Termal
• ZPL ve EPL programlama dilleri
• 5 durum simgesi, 3 düğmeli kullanıcı arayüzü
• USB 2.0, USB Sunucu, Seri, Ethernet, BTLE
• Medya oynak kolu
• Kolay medya yüklemesi için OpenACCESS™
• Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu
• ENERGY STAR onaylıdır
• Gerçek Zamanlı Saat
• Taşıma kılıfı
• ZebraDesigner Essentials – kolay etiket tasarlama aracı, şu adreste ücretsizdir:
www.zebra.com/zebradesigner 
• İki yıllık standart garanti

Fiziksel Özellikler

Boyut ZD620d:
8,7 inç U x 7,0 inç G x 5,9 inç Y
221 mm U x 177 mm G x 151 mm Y
ZD620t:
10,5 inç U x 8,0 inç G x 7,5 inç Y
267 mm U x 202 mm G x 192 mm Y

Ağırlık ZD620d: 3,6 lb/ 1,6 kg
ZD620t: 5,3 lb/2,4 kg

Yazıcı Özellikleri

İşletim Sistemi Link-OS®

Çözünürlük 203 dpi/8 nokta/mm
Opsiyonel 300 dpi/12 nokta/mm
Çözünürlük kurulumu fabrikada yapılabileceği gibi ak-
sesuar kitleri ile yerinde değiştirmek de mümkündür. 
Çözünürlük 300 dpi'den 203 dpi'ye ya da 203 dpi'den 
300 dpi'ye değiştirilebilir

Bellek 512 MB Flaş; 256 MB SDRAM

Maksimum Baskı 
Genişliği

203 dpi için 4,09 inç/104 mm
300 dpi için 4,27 inç/108 mm

Maksimum Baskı Hızı 8 inç/203 mm/saniye (203 dpi)
6 inç/152 mm/saniye (300 dpi)

Medya Sensörleri Tam genişlikli, hareketli yansıtıcı sensör/siyah işaret 
sensörü;
çok konumlu aktarıcı/aralık sensörü

Cihaz Yazılımı ZPL II; EPL 2; XML; ZBI

Medya ve Ribbon Özellikleri

Maksimum Etiket 
Uzunluğu

39,0 inç/991 mm

Medya Genişliği ZD620t — 0,585 inç/15 mm ile 4,65 inç/118 mm arası
ZD620d — 0,585 inç/15 mm ile 4,25 inç/108 mm arası

Medya Rulo Boyutu Maksimum dış çap: 5,00 inç/127 mm
Göbek iç çapı: standart 0,5 inç (12,7 mm) ve 1,0 
inç(25,4 mm), isteğe bağlı adaptörler kullanılarak 1,5 
inç (38,1 mm), 2,0 inç, (50,8 mm) ve 3,0 inç (76,2 mm)

Medya Kalınlığı 0,003 inç (0,08 mm) min.; 0,0075 inç (0,1905 mm) 
maks. (sadece yırtma modu)

Medya Tipleri Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya 
sürekli, siyah işaretli veya işaretsiz, stok etiket, sürekli 
fiş kağıdı, ve bileklikler
* Yalnızca kaplamasız yazıcı modeli ile kullanım içindir.

Ribbon Dış Çapı 2,6 inç/66 mm (300 m); 1,34 inç/34 mm (74 m)

Ribbon Standart 
Uzunluk

984 fit (300 m); 244 fit (74 m)

Ribbon Oranı 1:4 medya ile ribbon (300 m)
1:1 medya ile ribbon (74 m)

Ribbon Genişliği 1,33 inç/33,8 mm — 4,3 inç/109,2 mm

Ribbon Göbek İç Çapı 300 metre ribbon 1 inç/25,4 mm
74 metre ribbon 0,5 inç/12,7 mm

Özellikler
Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı 40° ile 105°F/4,4° ile 41°C arası

Depolama Sıcaklığı -40° ile 140°F/-40° ile 60°C

Çalışma Nemi %10 ile %90 arası, yoğuşmasız

Depolama Nem Oranı %5 ile %95 arası, yoğuşmasız

Elektrikli Otomatik algılamalı (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-
60Hz; ENERGY STAR onaylı; 2750 mAH pil

Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Medya Kullanımı Fabrikada eklenebilen dispenser — etiket sunum 
sensörü ile etiket soyma ve sunumu
Fabrika kurulumu kesici
Sahada kurulumu yapılabilen beraberinde satılan 
kitler de mevcuttur

İletişim Fabrika kurulumlu kablosuz radyo: 802.11ac Wi-Fi ve 
Bluetooth 4.1

Pil Maksimum yazıcı hızında vardiya boyunca yazdırma 
yapmak için yazıcıya güç sağlar Tüm medya kullanımı 
seçeneklerini destekler

Klavye Görüntüleme 
Birimi

ZKDU bağımsız baskı uygulamaları için klavye ekran 
üniteleri

Medya Kilitleme Dolabı 2 anahtarlı mekanik kilit; Kensington® güvenlik kilidi 
yuvası; yalnızca ZD620d Sağlık Sektörü modelinde 
mevcuttur

Taşıma Kılıfı Omuz kayışı ve saplara sahip taşıma kılıfı, masaüstü 
yazıcınız ve pilinizi uygulama noktasına getirmeyi 
kolaylaştırır.

Montaj Plakası ZD Serisi yazıcıları tezgah üstlerine veya raflara sabit-
lemeyi kolaylaştıran isteğe bağlı aksesuar.

Kapalı Güç Kaynağı Kablosuz kurulum için eklemeli güç kaynağı aksesuarı

Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Barkod Oranları 2:1 ve 3:1

1 Boyutlu Barkodlar Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, 
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 
rakamlı uzantılar, Plessey, Postnet, Standart 2/5, En-
düstriyel 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, Codabar 
ve Planet Code

2 Boyutlu Barkodlar Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, 
QR Code, MicroPDF, Aztec

Yazı Tipleri ve Grafikler 16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biteşlemli yazı 
tipi, iki  adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi, beş 
adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi, yerel açık 
tip yazı tipi desteği, Unicode uyumlu. Çin ünitelerinde 
SimSun basitleştirilmiş Çince yazı tipi, kullanıcıya 
ayrılmış, geçici olmayan 64 MB’lik bellek, kullanıcıya 
ayrılmış 8 MB’lik SDRAM bulunur

Sağlık Sektörü
• Reçeteler 
• Laboratuvar ve numu-

ne etiketleri 
• Hasta Kimlik bile-

klikleri 
• Varlık etiketleri 
• Kan ve IV torbası 

etiketleri 
• Hasta kayıt etiketleri

Pazarlar ve Uygu-
lamalar
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Parça numarası: SS-ZD620 09/22/2020 HTML

Yazıcı Sarf Malzemeleri

Zebra yazıcınızda sürekli ve geliştirilmiş performans için, sektör lideri kalite, 
hizmet ve termal baskı uzmanlığına sahip Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Yasal

IEC 60950-1, EN55022 Sınıf B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Sınıf B, 
ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, 
cTUVus
CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Kutuda Neler Var?

Yazıcı, boş ribbon alım çekirdekleri (1 inç ve 0,5 inç)*, Zebra markalı olmayan rib-
bon için 300 m’lik ribbon çekirdek adaptörleri (2)*, AC güç kaynağı, güç kablosu/
kabloları, USB kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Yasal Kılavuz
* Boş ribbon alım göbekleri ve ribbon göbek adaptörleri, yalnızca ZD620t model-
leriyle sunulur

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare SV

Print DNA Yazılımı

Bu yazıcı, yazıcılarımıza daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilir-
lik ve daha kolay entegrasyon sağlayan uygulamalar, yardımcı araçlar ve geliştirici 
araçlardan oluşan güçlü Print DNA paketimiz tarafından desteklenmektedir.  Print 
DNA özellikleri modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerektirebilir. Daha 
fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin
www.zebra.com/printdna

Ürün Garantisi

ZD620 Serisi yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve 
malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen 
web sayfasını ziyaret edin:
www.zebra.com/warranty.

Tüm hakları saklıdır. Zebra ve stilize edilmiş Zebra başı, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş ZTC ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. ©2020 ZTC ve/ya 
da iştirakleri.


