
VOCÊ TERÁ A POTÊNCIA E A 
INTELIGÊNCIA PARA

A evolução 
da impressão de alto 

desempenho

para uma impressão consistente 
da melhor qualidade

Maximizar o 
desempenho

com os recursos de nuvem 
e de gerenciamento 
remoto do Link-OS®

Ganhar visibilidade 
total

com impressoras fáceis 
de gerenciar e manter

Manter suas operações 
sem problemas 

com uma plataforma de 
impressão altamente adaptável 
que evolui juntamente com as 
necessidades da sua empresa 

Atualizar com 
simplicidade

DESIGN METÁLICO 
DURÁVEL 

suporta os ambientes mais exigentes 
e oferece confiabilidade 24 horas por dia, 

7 dias por semana

simplifica a manutenção 
e a solução de problemas

DESIGN 
INTUITIVO

oferece alta qualidade para etiquetas 
com até 3 mm

IMPRESSÃO MICRO 
UNIFORME

reduz o tempo de inatividade

CABEÇA DE IMPRESSÃO 
COM TROCA RÁPIDA

DESEMPENHO 
E SIMPLICIDADE 
SEM IGUAL

VISIBILIDADE 
OPERACIONAL 
COMPLETA 
HOJE E NO 
FUTURO

GERENCIAMENTO REMOTO 
E MANUTENÇÃO 
SEM PROBLEMAS

para gerenciar toda a sua frota a qualquer 
hora e em qualquer lugar, a partir de uma 

interface baseada na Web

que se adapta às suas necessidades 
empresariais em evolução, 

com manipulação de mídia atualizável 
em campo e comunicações 

COMPATIBILIDADE 
TOTAL

permitem que você dimensione seus 
negócios com rapidez e facilidade

CONEXÕES DE NUVEM 
SEGURAS COM 

DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS

com sistemas de impressão legados 
para fácil instalação e configuração

INTEGRAÇÃO PERFEITA 
E VÁRIAS OPÇÕES DE 

CONECTIVIDADE
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PRONTO PARA 
UMA IMPRESSÃO QUE UNE 

FORÇA E INTELIGÊNCIA?
Entre em contato com a Zebra hoje mesmo para receber mais 

detalhes ou acesse zebra.com/ZT600

para garantir a melhor 
integração, implantação, 
gerenciamento e 
manutenção da sua classe

Inteligência 
da nova geração

para manter suas operações 
essenciais sem problemas

Força industrial

A Série ZT600
Baseada no alicerce das suas antecessoras — 

as impressoras líderes do setor da Série Xi™ da Zebra — para atender a 
todas as suas necessidades de impressão hoje e nos próximos anos. 

www.zebra.com/zt600

