
PODER E SIMPLICIDADE 
EM 9 MANEIRAS DIFERENTES

USA A INTELIGÊNCIA 
DO PRINT DNA
Melhore o poder da sua impressora com 
aplicativos, utilitários e ferramentas de 
desenvolvimento líderes do setor para: 
• Gerenciamento remoto simplificado
• Integração facilitada
• Recursos para melhorar os negócios
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CONFIGURADA SEM 
CONFUSÃO
Simplifique a configuração com uma interface 
de 10 botões com tela LCD colorida (opcional 
na ZD620).
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ELIMINA A DIFICULDADE 
NO TRABALHO COM 
ETIQUETAS
Não há necessidade de treinamento.
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COMBINA VELOCIDADE 
E QUALIDADE
Consiga o máximo em velocidade de impressão 
com imagens mais nítidas.
• Até 33% mais rápida a 203 dpi
• Até 50% mais rápida a 300 dpi (opcional em   
      ambas as impressoras)
• Imprima etiquetas 2D pequenas que exigem 
      elementos gráficos (logotipos ou ícones)

4

QUEBRA AS BARREIRAS 
DE COMUNICAÇÃO
Esqueça a necessidade de reescrever ou modificar 
aplicativos. Estas impressoras emulam 
praticamente qualquer linguagem de programação 
e as maiores marcas de impressoras.
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DESEMPENHO EM QUALQUER 
AMBIENTE 
Aumente a produtividade onde você mais precisar.

Transporte e logística/Manufatura: Etiquetas de 
entrega e descarga, etiquetas de ativos, embalagens

Varejo: Etiquetas de devolução, etiquetas de estante, 
receitas, marcações de preço
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ADAPTE-SE AO FUTURO
Prepare-se para a flexibilidade no futuro e altere 
recursos e configurações, ou adicione diversas opções 
de mídia e conectividade quando precisar.
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Mantenha tudo funcionando com os serviços 
Zebra                   (ZD620) e                   SV (ZD420). 
Se quebrar, nós consertamos. 
Otimize o desempenho por meio de suprimentos 
certificados criados exclusivamente pela Zebra. 

MAXIMIZA O TEMPO DE 
ATIVIDADE DA IMPRESSORA 
E A PRODUTIVIDADE DOS 
FUNCIONÁRIOS
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VEJA COMO AS IMPRESSORAS  

FAÇA DA ZEBRA SEU DESTINO ÚNICO DE IMPRESSÃO

©2017 ZIH Corp. Todos os direitos reservados. ZEBRA e a cabeça estilizada Zebra são marcas registradas da ZIH Corp., registradas em muitas jurisdições no mundo todo. 
Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Para saber mais, entre em contato com seu representante da Zebra ou acesse zebra.com/zd620.
ZD620/ZD420 DA ZEBRA - TUDO QUE VOCÊ PRECISA EM UMA IMPRESSORA, MENOS AS COMPLICAÇÕES.  

TRABALHAM
ZD620 E ZD420

COMPATIBILIDADE 
RETROATIVA
Use os formatos de etiqueta e aplicativos 
que você usa hoje, com suporte a todas as 
linguagens de impressora da Zebra.
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