
Idealne do takich 
zastosowań jak:
•	 paragony
•	 bony
•	 kupony	promocyjne
•	 transakcje	płatnicze

Odpowiednie dla 
różnych rynków:
•	 handel	detaliczny
•	 turystyka
•	 rekreacja
•	 usługi	publiczne

Kioskowe drukarki paragonów 

Kompaktowa drukarka Zebra KR203™ to niedrogi,  
oparty na sterownikach model kioskowy do druku 
paragonów o szerokości do 82,5 mm. Zapewnia 
niezawodną pracę i doskonałą jakość za przystępną  
cenę i dlatego jest to idealne rozwiązanie dla klientów, 
którzy potrzebują drukarki kioskowej wysokiej jakości  
przy najniższym całkowitym koszcie posiadania. 

Elastyczność
Ze	względu	na	niewielkie	wymiary	i	elastyczne	możliwości	montażu	drukarka	KR203	
nadaje	się	idealnie	do	zabudowy	w	kioskach	instalowanych	w	punktach,	gdzie	
wymagana	jest	oszczędność	miejsca	–	mogą	to	być	własne	rozwiązania	kioskowe	
klienta	lub	kioskowa	stacja	drukująca	firmy	Zebra.

Bezkonkurencyjne walory użytkowe
Będąc	integralną	częścią	samoobsługowego	rozwiązania	kioskowego,	drukarki	Zebra	
pomagają	przedsiębiorstwom	ulepszać	standard	obsługi,	zwiększać	zadowolenie	
klientów,	podnosić	zyski	i	obniżać	koszty	operacyjne.	Generalnie	lepsza	jakość	druku	
(obok	takich	funkcji	jak	zintegrowany	obcinak,	opatentowany	prezenter	zwijający	
zapobiegający	blokowaniu	papieru	i	czujnik	odbioru	chroniący	przed	odrywaniem)	
zapewnia	lepszą	obsługę	i	większe	zadowolenie	użytkowników	kiosków.

Bezproblemowa samoobsługa
Drukarka	KR203	jest	zoptymalizowana	do	pracy	w	trudnych	środowiskach	druku,	gdzie	
niezbędna	jest	wytrzymałość,	niezawodność,	minimalne	wymagania	konserwacyjne	
i	łatwość	użycia.	Drukarki	z	serii	KR200	zostały	tak	skonstruowane,	aby	zredukować	
potrzebę	konserwacji	lub	interwencji	ze	strony	personelu.	Oferują	wbudowane	funkcje	
diagnozowania	problemów,	takie	jak	zarządzanie	stanem	drukarki,	opcjonalny	czujnik	
niskiego	poziomu	papieru	oraz	obsługę	rolek	papieru	o	średnicy	250	mm,	dzięki	
czemu	drukarka	rzadziej	wymaga	wymiany	nośnika.

Seria drukarek 
Zebra® KR200™
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Kioskowa stacja drukująca Zebra: 

Kioskowa stacja drukująca firmy Zebra to ekonomiczne rozwiązanie kioskowe, które pozwoli Twojej firmie łatwo i 
ekonomicznie korzystać z zalet samoobsługi – takich jak zwiększenie sprzedaży, większe zadowolenie klientów i niższe koszty.

Główne cechy:
•	 Oryginalne	rozwiązanie	gotowe	do	sprzedaży

•	 Elastyczna	instalacja:	na	ścianie	lub	słupie

•	 Mieści	niezawodną	drukarkę	kioskową	Zebra	KR203,	TTP	2000	lub	KR403™

Wyposażenie standardowe
•	Termiczny	druk	paragonów	na	nośnikach	
o	szerokości	58,	60,	80	lub	82,5	mm

•	Opatentowany	prezenter	zwijający	
z	czujnikiem	odbioru

•	Automatyczne	ładowanie	nośnika
•	Różne	opcje	montażu	rolki	nośnika	z	tyłu	lub	pod	
drukarką,	zapewniające	swobodę	projektowania	
kiosków,	rolki	nośnika	o	średnicy	do	250	mm

•	 Interfejs	USB
•	Rozdzielczość	druku	203	dpi
•	Sterowniki	Windows®	zgodne	z	„plug	and	play”
•	Drukowanie	każdego	rodzaju	czcionek,	
kodów	kreskowych	i	grafiki	obsługiwanych	
przez	aplikację

•	Automatyczne	ciągłe	monitorowanie	stanu	
z	informowaniem	o	stanie	nośników	i	błędach

•	Zintegrowany	obcinak	–	na	całej	szerokości	
lub	częściowy

•	Czujnik	nośników	z	czarnym	znacznikiem

Parametry drukarki
Rozdzielczość:
•	203	dpi	(8	pkt/mm)
Maks. szerokość druku:
•	80	mm
Maks. długość druku:
•	600	mm
Min. długość druku:
•	92	mm
Szybkość druku:
•	152	mm/s
Czujniki nośników:
•	brak	papieru,	papier	w	prezenterze,	czarny	
znacznik,	gniazdo	na	zewnętrzny	czujnik	niskiego	
poziomu	papieru

Parametry nośników
Szerokość nośników:
•	obsługa	58	mm,	60	mm,	80	mm	i	82,5	mm
Maks. wymiary rolki nośnika:
•	250	mm
Średnica rdzenia:
•	 standardowo	25	mm;	z	opcjonalnymi	akcesoriami	
12	mm

Grubość nośników:
•	0,054	mm	do	0,11	mm
Rodzaje nośników:
•	papier	na	rolce	lub	składanka

Parametry pracy
Temp. pracy:
•	0°C	do	50°C
Temp. przechowywania:
•	 -30°C	do	65°C
Wilgotność pracy:
•	20%	do	80%	bez	kondensacji
Wilgotność przechowywania:
•	10%	do	95%	bez	kondensacji,	wyłączając	papier
Parametry elektryczne:
•	24	V	DC	+/-5%	2A	maks.
•	Średnio	podczas	drukowania	(pokrycie	33%):	
450	mA,	w	stanie	spoczynku/gotowości:	80	mA

Parametry fizyczne
Szerokość:
•	107	mm
Wysokość:
•	69	mm
Głębokość:
•	145	mm
Waga:
•	1,1	kg

Komunikacja i interfejsy
Interfejsy:
•	Mini	USB	1.1	Full	Speed	(zgodny	z	2.0)
Systemy operacyjne:
•	Windows	7,	Windows	Vista®,	Windows	XP,	
Windows	Server®	2003,	Windows	Server	2008	
(obsługa	systemów	32-bitowych	i	64-bitowych	
dla	wszystkich	sterowników)

Opcje i akcesoria
•	Prowadnice	nośników	58,	60,	80,	82,5	mm
•	Zasilacz,	wejście	110–240	V	AC,		
wyjście	24	V	DC	70	W

•	Uniwersalny	uchwyt	do	rolki	o	zmiennej		
pozycji,	maks.	średnica	200	mm

•	Adapter	do	montażu	rolki	pod	drukarką,		
maks.	średnica	250	mm

•	Uchwyt	do	montażu	rolki	na	ścianie,		
maks.	średnica	150	mm

•	Gniazda	do	szybkiego	i	łatwego	montażu	
i	demontażu	drukarki

•	Czujnik	niskiego	poziomu	papieru	z	kablem	
300	mm

•	Czujnik	niskiego	poziomu	papieru	z	kablem	
500	mm

•	Urządzenie	do	dużych	rolek	nośnika		
zmniejszające	napięcie	papieru	na	rolkach	
o	średnicy	ponad	150	mm

•	Płytka	adaptera	i	trzpień	do	rolek	nośnika	
na	rdzeniu	12	mm

•	Ułatwiająca	integrację	prowadnica	wydruków	
z	wyjściem	chronionym	przed	wkładaniem	
kart	kredytowych

•	Zamknięcie	szczeliny	odbioru	wydruków	
do	ochrony	drukarki	przed	wandalizmem	
lub	uszkodzeniem

•	Prowadnica	wydruków	z	podświetlonym/
migającym	wyjściem

Regionalne biuro handlowe dla Europy Środkowo-Wschodniej 
ul.	Annopol	4a,	03-236	Warszawa,	Polska
Telefon:	+48	22	38	01	900	 Fax:	+48	22	38	01	901	 E-mail:	warsaw@zebra.com	 Web:	www.zebra.com

Inne placówki w regionie EMEA
Centrala EMEA:	Wielka	Brytania
Europa:	Francja,	Hiszpania,	Holandia,	Niemcy,	Rosja,	Szwecja,	Turcja,	Włochy	 Bliski Wschód & Afryka:	Dubaj,	RPA	

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zebra.com


