ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ZD230 4 İNÇ EKONOMIK MASAÜSTÜ YAZICI

ZD230 4 İnç Ekonomik Masaüstü Yazıcı
Daha fazlasına sahip olun: İlave özellikler, kaliteli konstrüksiyon ve olağanüstü değer
Her yazıcı aynı değildir, özellikle de basic modelleri. Ekonomik yazıcılar maliyetleri azaltmak için genellikle daha ucuz
parçalardan üretilir ve daha az özelliğe sahiptir. Birçoğu yoğun çalışma dönemlerinde gerektiği gibi çalışmaz; bu durum onarım nedeniyle hizmet dışı kalmalara neden olur ve sıklıkla, sadece birkaç yıl kullanıldıktan sonra bazı parçaların değiştirilmesi gerekir. Müşteriler,
bütçelerine katkı yapmak isterken daha fazla masraf ve sorunla karşılaşırlar. Zebra ise farklıdır. İstisna ile tanışın. ZD230 masaüstü yazıcı
hem satış noktasında hem de kullanım ömrü boyunca ilave özellikler ve güvenilir operasyon sunar, üstelik ekonomik bir fiyata. Zebra
kalitesiyle üretilen bu yazıcı çift cidarlı konstrüksiyona sahiptir. Bağlı, uzaktan baskı almak için kablosuz bağlantıya da sahiptir. Yıllarca
dayanacak şekilde üretilen ZD230 yazıcı olağanüstü yatırım geri dönüşü sunar.
Sadece İhtiyacınız Olan Özellikler
Etiketleri saniyede 6 inç hızla basan bu 4 inçlik yazıcı, iş akışlarınızı
sürdürür. Daha fazla bellek sayesinde daha fazla yazı tipi ve grafik
saklayabilirsiniz. Tek bir LED göstergesi ve besleme/duraklatma için
tek düğmesi sayesinde, yazıcıyı kullanmak ve durumunu belirlemek
kolaydır. Direkt termal ve termal transfer modelleri arasından seçim
yapın ve opsiyonel bir fabrika kurulumu soyucu veya kesici ekleyin.
Link-OS Basic işletim sistemi tarafından çalıştırılan bir dizi Print DNA
yazılım uygulamasına sahip olan ZD230, ekonomik ve güvenilir baskı
deneyimi sunar. Çeşitli biletler, etiketler, biniş kartları ve fişlerin
yazdırıldığı taşımacılık ve lojistik, hafif imalat, perakende ve sağlık
sektörü uygulamaları için idealdir.

Hemen Baskı Almaya Başlayın
Kutudan çıktığı andan itibaren ZD230'u kurmak ve baskı almaya
başlamak kolaydır. ZPL, EPL veya Zebra dışı komut dillerini kullanarak eski yazıcıları kolayca değiştirin. USB, Ethernet, Wi-Fi ve
Bluetooth® bağlantı seçenekleri üniversal birlikte çalışabilirlik sağlar.
ZD230, 300 m’lik ribbon rulosu alabilmesiyle medya değişiklikleri
arasındaki süreyi uzatır. Zebra’nın OpenACCESS™ istiridye tasarımı
medya değişimlerini hızlandırır. Operasyonel masraflarınızı azalttığı
da ENERGY STAR® tarafından onaylanmıştır.

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.
Tutarlı bir Şekilde Olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri
Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe kadar birçok şeyi etkiler. İşte bu nedenle, 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. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı
uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Yatırımınızdan daha fazlasını elde edin: Kalite, güvenilirlik ve ilave özellikler
Daha fazla bilgi için ziyaret edin: www.zebra.com/zd230
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Özellikler
Standart Özellikler
• Termal Transfer veya Direkt Termal baskı yöntemi
• ZPL ve EPL programlama dilleri
• Tek LED durum göstergesi
• Besleme/duraklatma için tek düğme
• USB bağlantısı
• Kolay medya yüklemesi için OpenACCESS™
• Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu
• ENERGY STAR onaylıdır
• ZebraDesigner Essentials – kolay etiket tasarlama aracı, şu adreste ücretsizdir:
www.zebra.com/zebradesigner
• İki yıllık standart garanti

Fiziksel Özellikler
Boyut

Ağırlık

Termal Transfer:
10,5 inç U x 7,75 inç G x 7,5 inç Y
267 mm U x 197 mm G x 191 mm Y
Direkt Termal
8,6 inç U x 6,9 inç G x 5,9 inç Y
220 mm U x 176 mm G x 151 mm Y
2,5 lb./1,1 kg

Yazıcı Özellikleri
Çözünürlük

203 dpi/8 nokta/mm

Bellek

256 MB Flaş; 128 MB SDRAM

Maksimum Baskı
Genişliği

203 dpi için 4,09 inç/104 mm

Maksimum Baskı Hızı

6 inç/152 mm/saniye

Medya Sensörleri

• Taşınabilir siyah işaret sensörü, sınırlı
menzil ortadan sola
• Merkez dışı, sabit aralık sensörü

Cihaz Yazılımı

ZPL II; EPL 2; XML

Medya ve Ribbon Özellikleri

Pazarlar ve Uygulamalar
İletişim

• Fabrika kurulumu USB ve Ethernet
• Fabrika kurulumu USB ve Bluetooth 4.1
• Fabrika kurulumu USB 802.11ac Wi-Fi ve
Bluetooth 4.1

Gerçek Zamanlı Saat

Yok

Klavye Görüntüleme
Birimi

Seri portu yok, dolayısıyla KDU/ZKDU yok

Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Perakende

Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode,
QR Code, MicroPDF, Aztec

• Hasta kimlikleri

2 Boyutlu Barkodlar

Yazı Tipleri ve Grafikler 16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biteşlemli yazı
tipi
İki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi
Beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi
Yerel açık tip yazı tipi desteği
İstek üzerine çok sayıda dilde termal baskı için
Unicode uyumlu
Çin modellerinde SimSun basitleştirilmiş Çince yazı
tipi bulunur
Kullanıcıya açık, geçici olmayan 50 MB bellek, kullanıcıya açık 8 MB SDRAM

Yazıcı Sarf Malzemeleri
Doğrudan Zebra'dan edinebileceğiniz gerçek Zebra yazıcı sarf malzemeleriyle
Zebra yazıcılarınızın sorunsuz çalışmasını sağlayın.

Yasal

• IEC 60950-1, EN55022 Sınıf B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-33, 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

1,00 inç/25,4 mm ile 4,4 inç/112 mm arası
5,00 inç/127 mm dış çap Göbek iç çapı: 0,5 inç (12,7
mm) ve 1,0 inç (25,4 mm) standart, 1,5 inç (38,1 mm)

Kalınlık

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

Önerilen Hizmetler

Medya Tipleri

Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya
sürekli, siyah işaretli veya işaretsiz, stok etiket, sürekli
fiş kağıdı, ve bileklikler

Print DNA Yazılımı

Zebra OneCare SV
Bu yazıcı bir dizi Print DNA yazılım uygulaması tarafından desteklenmektedir.

Ribbon Dış Çapı

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

Maksimum Ribbon
Uzunluğu

984 fit (300 m)

Zebra Kurulum Programları

Ribbon Oranı

• 1:4 medya ile ribbon (300 m)
• 1:1 medya ile ribbon (74 m)

Hızlı ve kolay yazıcı konfigürasyonuna izin vermesi
sayesinde kutudan çıktığı gibi kullanım deneyimini
geliştirir

ZebraDesigner
Essentials

Sabit veya değişken verilerle endüstri standardında
ve uyumlu etiketlerin tasarlanmasını ve yazdırılmasını
basitleştirir

Emulations

Zebra yazıcılarının normalde başka yazıcı markalarıyla
alakalı eski dilleri kullanmasını sağlayan yazıcı üzerindeki uygulamalar

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, 5060Hz; ENERGY STAR onaylı

Opsiyonlar ve Aksesuarlar
Medya Kullanımı

Fabrika kurulumu soyucu veya kesici

• Gönderi etiketleri
• Çapraz yükleme

Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128,
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2
veya5rakamlı uzantılar, Plessey, Postnet, Standart
2/5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI,
Codabar ve Planet Code

Medya Rulo Boyutu

1,33 inç/33,8 mm ~ 4,3 inç/109,2 mm

Taşıma ve Lojistik

2:1 ve 3:1

Medya Genişliği

• 300 Metre ribbon 1 inç/25,4 mm
• 74 metre ribbon 0,5 inç/12,7 mm

Ürün etiketleme
Varlık yönetimi
Envanter yönetimi
Yarı mamul ürün
takibi

1 Boyutlu Barkodlar

39,0 inç/991 mm

Ribbon Göbek İç Çapı

•
•
•
•

Barkod Oranları

Maksimum Etiket
Uzunluğu

Ribbon Genişliği

Hafif İmalat

Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin
www.zebra.com/printdna

Ürün Garantisi
ZD200 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.

• Fiyat etiketleri
• Fiş basımı
Sağlık Sektörü
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