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Impressora Térmica Direta ZD410

IMPRESSORA DE 2 POLEGADAS, ULTRA COMPACTA E RÁPIDA,
QUE CABE EM QUALQUER LUGAR
Se você precisa de impressão rápida e confiável nas áreas com espaço mais restrito, você precisa da ZD410. Essa
impressora ultra compacta que cabe em qualquer lugar foi projetada para os menores espaços de trabalho.Quando se
trata de flexibilidade, a ZD410 se destaca - essa impressora cria etiquetas, recibos, rótulos e braceletes de alta qualidade.
Essa impressora super rápida mantém a produtividade dos seus funcionários. A instalação é fácil - a ZD410 possui
diversas opções de conectividade. A ZD410 é fácil de usar, operar e resolver problemas, o que garante que a impressora
esteja sempre funcionando. E o serviço Zebra OneCare maximiza a disponibilidade e a produtividade das impressoras
ZD410 com inigualável suporte do fabricante que cobre tudo - desde cabeças de impressão desgastadas até desgaste
normal. ZD410 - a pequena impressora projetada com grande funcionalidade comercial.
Uma vez que a ZD410 é projetada para ser compatível com as
aplicações, formatos e linguagens de impressora existentes,
você pode facilmente atualizar a partir de sua antiga Zebra LP
2824 Plus - basta conectar a ZD410 e você volta a funcionar.
A ZD410 suporta linguagens de impressoras Zebra ZPL e EPL
e muitas outras linguagens que não são da Zebra, facilitando
a substituição de impressoras da concorrência.
Fácil de usar e resolver problemas
Cinco ícones de status - status, pausa, dados, suprimentos e
rede - fornecem as informações adicionais que você precisa
para manter a impressora Zebra funcionando e disponível.
Agora os usuários podem ver se a mídia precisa ser
reabastecida, se a conexão de rede está inativa e muito mais.
Impressora ultra compacta que cabe em qualquer lugar
A ZD410 é a menor impressora de sua classe, cabendo
facilmente nas menores mesas ou prateleiras - você pode
até instalá-la em uma parede.
Adaptável para atender às suas necessidades atuais
e futuras
O sensor de mídia móvel lhe dá mais opções de mídia,
incluindo mídia com marcas pretas descentralizadas, corte
e vinco ou múltiplas etiquetas em toda a largura.
Com praticamente todas as opções de conectividade
moderna, a ZD410 se encaixa no seu ambiente tecnológico
agora e no futuro. Escolha entre USB, sensor automático
de série ou 10/100 Ethernet, e as mais recentes opções
sem fio: 802.11ac Wi-Fi e Bluetooth 4.1. E a ZD410 suporta
conectividade Wi-Fi e Ethernet concorrente.
E caso precise de novas opções de comunicação ou mídia,
sem problemas. Adicione conectividade serial ou Ethernet,
mais um descolador e cortador, direto no local - sem tirar
a ZD410 de serviço. O resultado? O máximo de
funcionalidade e tempo de atividade.

Modelo para a área da saúde fácil de limpar e esterilizar
A ZD410 está disponível em um modelo para a área de saúde,
com plástico pronto para esterilização e uma interface de
botão selado que torna mais fácil de limpar e desinfetar crucial para hospitais e clínicas. A ZD410 cabe facilmente
em farmácias, laboratórios e centros de enfermagem com
espaços limitados. E com a opção de impressão em 300
dpi, até etiquetas pequenas de recipientes de amostras e
prescrições são altamente legíveis.
Link-OS para inigualável facilidade de gestão
TA ZD410 suporta o Link-OS da Zebra, uma plataforma
singular de software que facilita a integração, gestão e
manutenção das impressoras de qualquer lugar. Com essa
solução inovadora e altamente flexível, você pode gerenciar
uma impressora, um grupo de impressoras específicas ou
todas as impressoras de qualquer lugar do mundo pela
Nuvem. E com um toque rápido de um dispositivo móvel com
tecnologia NFC na ZD410, você pode acessar a extensa base
de conhecimento da Zebra com vídeos de como fazer e muito
mais, tornando mais fácil obter as informações necessárias
para resolver rapidamente problemas diários de impressão.

ZD410 - A PEQUENA IMPRESSORA PROJETADA COM GRANDE FUNCIONALIDADE COMERCIAL.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE WWW.ZEBRA.COM/ZD410 OU ACESSE NOSSO DIRETÓRIO
DE CONTATO GLOBAL EM WWW.ZEBRA.COM/CONTACT
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Tabela de Especificações ZD410
CARACTERÍSTICAS PADRÃO

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

Impressora Térmica Direta
Linguagens de programação ZPL e EPL
5 ícones de status, 3 botões na interface do usuário
USB 2.0, USB Host
Bluetooth com baixo consumo de energia
OpenACCESS™ para fácil carregamento de mídia
Construção de parede dupla
Qualificação ENERGY STAR

Manipulação de
Mídia

OPÇÕES E ACESSÓRIOS (CONTINUAÇÃO)
Comunicações

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensões

8.6 in. L x 4.5 in. W x 6.0 in. H
220 mm L x 115 mm W x 151 mm H

Peso

2.2 lbs./1.0 kg

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA
Resolução

203 dpi/8 pontos por mm
Opcional 300 dpi/12 pontos por mm

Memória

512 MB Flash; 256 MB SDRAM

Máximo
Largura da
Impressão

2,2 in./56 mm para 203 dpi e 300 dpi

Máximo
Velocidade da
Impressão

6 in./152 mm por segundo (203 dpi)
4 in./102 mm por segundo (300 dpi)

Sensores de
Mídia

Sensor de marca pretas / reflexível móvel,
de comprimento completo; sensor de
intervalo / multi-posição transmissivo

Firmware

Comprimento
Máximo de
Etiqueta e Mídia

2.36 in./60 mm

Tamanho do Rolo
de Mídia

5,00 in./127 mm de diâmetro externo
Diâmetro principal interior: 0,5 in. (12.7mm) e
1,0 in. (25,4mm) padrão, 1,5 in. (38,1),
2,0 in., (50,8mm) e 3,0 in. (76,2mm) usando
adaptadores opcionais

Espessura

0.003 in./0.08 mm - 0.012 in./0.305 mm

Tipos de Mídia

Etiquetas térmicas diretas e contínuas
ou cortadas, alimentadas por rolo
ou sanfonadas, com ou sem marca preta,
em papel de dimensão padrão para recibo
e braceletes

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS
Temp. Operacional

40° to 105° F/4.4° to 41° C

Temp. de
Armazenamento

-40° to 140° F/-40° to 60° C

Umidade
Operacional

de 10% a 90% sem condensação

Umidade no
Armazenamento

de 5% a 95% sem condensação

Parte Elétrica

Auto detectável (compatível com PFC) 90265VAC, 50-60Hz; qualificação ENERGY
STAR

Sede Corporativa / América do Norte

+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Varejo
• Etiquetas de
devolução

Modelo para área da saúde com
alimentação compatível com IEC 60601-1 e
plástico esterilizável

• Marcação de
prateleira

Unidade de
Exibição do Teclado

Unidades de exibição do teclado ZKDU
para soluções autônomas de impressão

• Descontos de preços

FONTES/GRÁFICOS/SÍMBOLOS
Razões de
Código de Barras

2:1 e 3:1

Códigos de
barras em 1D

Código 11, Código 39, Código 93, Código
128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, extensões UPC e EAN de 2 ou 5 dígitos,
Plessey, Postnet, Padrão 2-de-5, Industrial
2-de-5, Intercalado 2-de-5, Logmars, MSI,
Codabar e Código Planeta

Códigos de
barras em 2D

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

Fontes e Gráficos

16 fontes bitmap ZPL II residentes e
expansíveis
Duas fontes ZPL escalonáveis e residentes
Cinco fontes EPL2 residentes e expansíveis
Suporte para fontes Open Type nativas
Compatível com Unicode para multilinguagem, impressão térmica sob
demanda
Unidades chinesas incluem fonte SimSun
em chinês simplificado
Memória de usuário disponível e não volátil
de 64 MB, SDRAM de usuário disponível
de 8 MB

CARACTERÍSTICAS DE MÍDIA
39.0 in./991 mm

Auto sensor de série RS-232 instalável em
campo, DB-9; Ethernet – 10/100 interno;
dual rádio sem fio instalado de fábrica:
802.11ac Wi-Fi e Bluetooth 4.1.

Modelo para
Área da Saúde

ZPL II; EPL 2; EPL Line Mode; XML; ZBI

Máximo
Comprimento
da Etiqueta

Dispensador instalável em campo descolador de etiqueta com sensor de
presença; cortador instalável em campo

A ZD410 é ideal
para áreas com
espaço reduzido
para muitas
aplicações,
incluindo:

SUPRIMENTOS DA IMPRESSORA
Mantenha sua impressora Zebra em funcionamento com
suprimentos originais, disponíveis diretamente da Zebra.

REGULAMENTAÇÃO
•

IEC 60950-1, EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-33, FCC Classe B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300
328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus

•

Marca CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro,
BIS, NOM

• Etiquetas de
prescrições
• Impressão de cupons
Saúde
• Etiquetas de
prescrição
• Registros de pacientes
• Etiquetas de amostras
e laboratório
• Braceletes de
identificação de
pacientes
Transporte e Logística
• Etiquetas de
roteamento
• Etiquetas de
rastreamento de
ativos
Fabricação
(industrial leve)
• Etiquetas para
trabalho em
andamento

SOFTWARE TOOLS

• Etiqueta de produtos

•

Link-OS: Document Design: Quickly design a customized print solution
using your business data and Zebra’s intuitive, plug-and-print design
tools.

Segurança
• ID de visitante

•

Device Integration: Zebra offers apps and products designed to help you
integrate Zebra devices into your existing systems.

• Rastreio de provas

•

Device Management: Manage your print operations locally and globally
with Zebra’s suite of device management tools.

•

Developer Tools: Provides you the tools you need to create your own
apps, including documentation, source code, programming languages,
templates and more.

Turismo
• Emissão de bilhetes
• Etiquetas de bagagem

SERVIÇOS RECOMENDADOS
OneCare Select da Zebra

Sede Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede América Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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