
FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

IMPRESSORA MÓVEL PARA RECIBOS ZQ320: PARA AMBIENTES EXTERNOS

Impressora móvel para recibos ZQ320
BATERIA LÍDER DA CATEGORIA, VERSATILIDADE, DURABILIDADE E OPÇÕES  
DE GERENCIAMENTO REMOTO FÁCEIS DE USAR EM UMA IMPRESSORA MÓVEL 
ACESSÍVEL 

Seus funcionários em campo estão perdendo tempo escrevendo recibos manualmente. Eles poderiam usar esse tempo para fazer 

mais visitas e atender melhor seus clientes. Você quer automatizar a geração de recibos com uma impressora móvel, mas a lista 

gerar recibos de alta qualidade em praticamente qualquer condição, garantir que terá energia mesmo nos turnos mais longos e 

com uma solução de gerenciamento remoto fácil de usar. Tudo isso a um preço que não estoure seu orçamento. Apresentamos a 

impressora móvel pequena que pode fazer tudo isso, a ZQ320. A ZQ320 oferece o design perfeito: fina, leve, compacta e nunca 

fica no caminho. Ela está pronta para a demanda de ambientes externos. Ela foi projetada para suportar as inevitáveis quedas 

do dia-a-dia, com uma carcaça resistente que ajuda a manter o visual de produto novo, e você recebe uma impressão confiável 

de alta qualidade no calor ou frio extremos, na chuva ou na neve. A bateria e as tecnologias de alimentação avançadas líderes 

superior com melhor desempenho, gerenciamento remoto simplificado e fácil integração. A ZQ320: a impressora móvel pequena e 

acessível que oferece um valor enorme para seus negócios.

MAIS VERSATILIDADE PARA UM VALOR MAIOR 

Conecte-se a praticamente qualquer dispositivo de mão

Conecte a ZQ320 a praticamente qualquer dispositivo móvel: qualquer 
computador de mão ou tablet da Zebra com Bluetooth, assim como 
qualquer dispositivo Android, iOS, Windows CE e Windows Mobile.

Impressão de alta qualidade em ambientes externos

Com vedação IP54 e suporte a mídias resistentes à água, você pode 
ter certeza de que receberá um texto legível e códigos de barras 
digitalizáveis, mesmo ao imprimir na chuva ou neve.

Menos desperdício com nossa mídia sem revestimento

Seja mais verde com nossa mídia sem revestimento. Seus funcionários 
não precisam mais lidar com o material de revestimento no meio do turno. 
E, como a mídia sem revestimento tem até 60% mais etiquetas por rolo, 
ela exige menos trocas de rolo, melhorando o tempo de atividade da 
impressora e a produtividade dos funcionários. 

Suporte a mídia global

Com suporte para mídias de 80 mm (3,15’’) de largura, a ZQ320 pode 
acomodar mídias com padrão dos EUA ou padrões internacionais.

DESIGN INDUSTRIAL SUPERIOR: DURÁVEL E 
CONTEMPORÂNEA 

Elegante por fora para agradar aos clientes, com o design 
industrial superior da Zebra por dentro para suas operações
A ZQ320 oferece o melhor dos dois mundos. O design leve garante 
um uso confortável o dia todo. O estilo fino permite o uso em 
lugares apertados. E, com um visual contemporâneo que projeta a 
imagem futurista que você quer oferecer aos clientes, você ainda 
recebe a durabilidade característica dos produtos da Zebra. Além da 
carcaça resistente, ela é a única impressora da categoria a oferecer 
especificações de durabilidade triplas: com vedação IP54, ela foi 
projetada para suportar respingos e poeira. E dois testes de impacto 
garantem uma operação confiável mesmo se ela for derrubada: 
a impressora sobrevive a quedas de 1,5 m (5 pés) e 500 batidas 
consecutivas no nosso simulador, que recria as batidas que ocorrem 
após uma queda. O resultado? Uma operação confiável em campo. 

CONEXÕES BLUETOOTH MAIS RÁPIDAS, FÁCEIS DE 
USAR E ALTAMENTE CONFIÁVEIS

As conexões Bluetooth mais atuais para uma impressão mais rápida

Desfrute de uma velocidade de impressão e uma eficiência energética 
maiores com o que há de mais atual na conectividade Bluetooth: 
Bluetooth 4.0 Classic e Low Energy. Além disso, se você precisar conectar 
a ZQ320 a uma rede Wi-Fi, o suporte opcional a WLAN 802.11ac e os 
protocolos de segurança de Wi-Fi mais recentes oferecem conexões 
muito rápidas e seguras.

Conectividade robusta e confiávele 

Com a tecnologia patenteada Power Smart Print Technology™ da 
Zebra, seus funcionários têm a conexão mais confiável possível com 
o computador móvel deles. Essa tecnologia exclusiva gerencia o 
processamento geralmente feito pela CPU da impressora, liberando o 
processamento para oferecer conexões sem fio mais consistentes e 
confiáveis. O resultado? Máxima produtividade.

da categoria garantem que cada funcionário terá bateria suficiente para todo o dia. Além disso, a ZQ320 usa o Link-OS® e nosso 

de requisitos é grande demais. Você precisa de uma impressora móvel pequena, capaz de suportar a exposição a sol e chuva, 

poderoso pacote de aplicativos, utilitários e ferramentas de desenvolvedor, o Print DNA, que oferece uma experiência de impressão 
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Simplicidade para tocar e conectar em uma fração de segundo

A tag NFC integrada permite que os usuários conectem a ZQ320 a 
qualquer dispositivo móvel habilitado para NFC da Zebra com um toque 
rápido. Chega de digitalizar códigos de barras, configurar dispositivos 
para descoberta manualmente ou se conectar acidentalmente a outro 
dispositivo próximo. Mesmo os funcionários novos ou temporários ficam 
conectados em segundos, sem a necessidade de uma chamada  
de suporte. 

MAXIMIZE A CARGA DA BATERIA E MINIMIZE O TEMPO 
E O CUSTO DE GERENCIAMENTO DA BATERIA

Bateria PowerPrecision+ substituível pelo usuário oferece carga o dia 
todo e recursos extraordinários de gerenciamento de bateria 

Seus funcionários dependem das impressoras móveis deles a 
praticamente cada minuto. Com a ZQ320, você pode garantir 
que todos os funcionários tenham energia para cada turno. Nós 
combinamos a bateria PowerPrecision+ de 2280 mAh com um modo 
inativo exclusivo e nossa tecnologia patenteada Power Smart Print 
Technology™ para minimizar o consumo de energia, oferecendo um dos 
ciclos de carga mais longos da categoria. Uma variedade de métricas 
de bateria facilmente acessíveis facilita a identificação, remoção e 
reposição de baterias antigas antes que elas afetem a produtividade. 
Além disso, a bateria da ZQ320 pode ser trocada pelo usuário para 
oferecer mais agilidade, pois as impressoras não precisam ser tiradas 
de operação para serem carregadas.   

Modo inativo para economizar bateria, com ativação rápida

Esta impressora inteligente entra automaticamente no modo inativo 
quando não é usada e volta a funcionar automaticamente ao receber 
uma tarefa de impressão. Os funcionários não precisam mais lembrar 
de desligar a impressora para economizar energia.

Reduza o consumo de bateria em até 30% com nossa tecnologia 
patenteada Power Smart Print Technology™

Esta tecnologia patenteada da Zebra reduz o consumo de bateria 
calculando e fornecendo exatamente a quantidade de energia 
necessária para a maior qualidade de impressão possível. Enquanto os 
dispositivos da concorrência oferecem um nível constante de energia, 
a velocidade de impressão da ZQ320 é ajustada de maneira dinâmica 
em tempo real com base em diversos fatores, como torque do motor, 
temperatura da cabeça de impressão e da bateria para a densidade de 
impressão, idade da bateria, tensão disponível e mais. Como resultado, 
o consumo de energia é reduzido em 20% a 30% com média por ciclo de 
bateria.

Mais opções de carregamento para máxima flexibilidade e 
escalabilidade

Carregadores de impressora e bateria com várias entradas que 
usam uma base comum e podem acomodar alguns computadores 
móveis da Zebra facilitam a criação de uma estação de carregamento 
acessível baseada em rack no estoque para acomodar todos os seus 
dispositivos, hoje e no futuro. Os carregadores de impressora e bateria 
com uma única entrada são ideais para qualquer mesa. E, com o 
adaptador de energia CA para USB, os usuários podem simplesmente 
conectar a impressora em qualquer tomada para carregar.

GERENCIAMENTO DE IMPRESSORA SUPERIOR — FÁCIL, 
REMOTO, ABRANGENTE E ECONÔMICO

Primeiro aplicativo de gerenciamento remoto e fácil de 
impressoras ZQ320 conectadas via Bluetooth do setor — 
Somente da Zebra 
O aplicativo de gerenciamento remoto de Bluetooth exclusivo da Zebra 

oferece visibilidade em tempo real e gerenciamento remoto para todas 
as suas impressoras ZQ320 conectadas a qualquer dispositivo Android 
via Bluetooth. Em execução no dispositivo móvel com Android, esse 
aplicativo coleta e envia diversas informações sobre a ZQ320 para sua 
solução de Gerenciamento de dispositivos móveis (MDM), seja o software 
de gerenciamento de impressoras Printer Profile Manager Enterprise da 
Zebra ou o SOTI MobiControl. Agora, a mesma ferramenta usada para 
gerenciar remotamente seus outros dispositivos móveis também permite 
que você atualize, monitore e solucione problemas das suas impressoras 
móveis facilmente, em tempo real e de uma localização centralizada. O 
gerenciamento da impressora passa de reativo para proativo, melhorando o 
tempo de atividade da impressora, o ROI e o TCO. E, como a solução usa um 
canal de comunicação Bluetooth secundário, ela não interfere na impressão 
da ZQ320, protegendo o desempenho da impressora e do dispositivo 
móvel.

Print DNA da Zebra: transformando as impressoras de dentro para fora 

O Print DNA da Zebra é o código genético que injeta recursos 
catalizadores para empresas nas nossas impressoras com Link-OS 
por meio de uma combinação exclusiva de aplicativos, utilitários 
e ferramentas de desenvolvedor inovadores. O resultado é uma 
experiência de impressão superior com melhor desempenho, 
gerenciamento remoto simplificado e fácil integração.  

Serviços de gerenciamento de impressora opcionais para máxima 
flexibilidade de gerenciamento

Se você ainda monitora suas impressoras manualmente, provavelmente 
está perdendo informações que podem economizar dinheiro. Os serviços 
de visibilidade opcionais poderosos da Zebra oferecem as informações 
essenciais de que você precisa para evitar tempo de inatividade da 
impressora e maximizar o retorno deste ativo empresarial essencial. Nosso 
Serviço de Visibilidade de Ativos (AVS) de assinatura baseado na nuvem 
fornece as informações básicas de integridade e as etapas proativas 
necessárias para manter suas impressoras ZQ320 em operação por 
apenas alguns centavos por dia. O Serviço de Visibilidade Operacional 
(OVS) completo e abrangente se conecta a um MDM e permite que você 
monitore qualquer aspecto da sua impressora da Zebra, assim como o 
status de manutenção e reparo. Veja o status atual e a disposição de todas 
as suas impressoras, das impressoras de um lugar específico, de modelos 
específicos ou de uma única impressora, e muito mais.

Suprimentos Certificados pela Zebra consistentemente excepcionais 

Os suprimentos de impressão podem afetar tudo desde a vida 
útil da impressora até a eficiência operacional. É por isso que nós 
projetamos, produzimos e testamos rigorosamente nossa própria linha 
de suprimentos de impressão térmica para garantir o desempenho 
consistente e otimizado da sua impressora da Zebra, com mais 
tranquilidade para você. Para qualidade líder do setor, serviços 
e especialização em impressão térmica, escolha os Suprimentos 
Certificados pela Zebra.

Maximize a disponibilidade das suas impressoras com os serviços 
Zebra OneCare™

Os Serviços de Suporte Zebra OneCare auxiliam suas operações de 
negócios essenciais. Com várias opções de nível de serviço, você pode 
proteger seu investimento ao mesmo tempo que alcança máximo tempo 
de atividade e desempenho. Receba suporte sem igual diretamente do 
fabricante, com suporte técnico por telefone com agentes, cobertura 
abrangente que inclui danos acidentais e tempos de reparo e devolução 
fixos. Além de serviços opcionais como Preparação de dispositivo, 
Reparo no local, Serviços de carregamento e reposição de bateria e 
Entrega expressa, que permitem adaptar seu plano de serviços para as 
necessidades específicas da sua empresa.   
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ALIMENTAÇÃO E CARREGAMENTO

Carregadores e bases

Várias entradas

Estação de carregamento com 5 entradas 
Conecte e carregue até cinco impressoras 
ZQ320 simultaneamente. Este acessório é 
enviado com fonte de alimentação e cabo. 
Selecione a referência com a opção de cabo 
adequada para sua região. Regiões: EUA, UE, 
Reino Unido

Carregador de bateria de 3 entradas
Conecte e carregue até cinco três impressoras 
ZQ320 com bateria PowerPrecision+ de Li-Ion 
simultaneamente. O carregador de bateria de 3 
entradas é enviado com fonte de alimentação 
e cabo. Selecione a referência com a opção de 
cabo adequada para sua região. Regiões: EUA, 
UE, Reino Unido

    Uma entrada 

Estação de carregamento com 1 entrada
Conecte e carregue uma única impressora 
ZQ320. Este acessório é enviado com 
um cabo USB e um adaptador CA para 
USB. Selecione a referência com o plugue 
adequado para o adaptador CA para USB.
Regiões: EUA, UE, Reino Unido, Austrália, 
Brasil, Coreia

Carregador de bateria de 1 entrada
Conecte e carregue uma única bateria 
PowerPrecision+ de Li-Ion da ZQ320. Fonte de 
alimentação integrada. Enviado com o cabo. 
Selecione a referência com a opção de cabo 
adequada para sua região. Regiões: EUA, UE, 
Reino Unido, Coreia, Brasil, Austrália

    No veículo 

Adaptador acendedor para USB 
Carrega a impressora por meio do adaptador 
de energia do acendedor de cigarro do 
veículo. Conexão USB com a impressora, 
cabo USB vendido separadamente.

Adaptador veicular de carregamento duplo
Carrega uma impressora ZQ320 e um 
computador móvel TC51 ou TC56 da Zebra 
simultaneamente. Inclui cabos de adaptador 
para acendedor de cigarros e conexão 
aberta.

Suporte para veículo: painel
Prenda a ZQ320 ao painel do veículo com 
este suporte de impressora.

Suporte para veículo: para-brisas
Prenda a ZQ320 ao para-brisas do veículo 
com este suporte de impressora.

Acessórios da ZQ320
De acessórios relacionados à bateria e ao carregamento a opcionais de proteção, cabos e mais.

ALIMENTAÇÃO E CARREGAMENTO (CONTINUAÇÃO)

Adaptadores de alimentação

Adaptador CA para USB
Use este adaptador CA para USB 
para carregar sua impressora ZQ320. 
Selecione a referência com o plugue 
adequado para sua região.

Regiões: EUA, Reino Unido, UE, 
Austrália, Brasil, Coreia, Índia

BATERIAS

Bateria recarregável Li-Ion 
PowerPrecision+ de 2280 mAh
Bateria reserva da impressora. 
Observação: a impressora é enviada 
com uma bateria. Capacidade da bateria: 
2280 mAh

OPCIONAIS DE PROTEÇÃO E TRANSPORTE

Opcionais de proteção

Estojo flexível 
Este estojo flexível pode ser preso/
solto facilmente para ser usado. Inclui 
alça de ombro.

    Opcionais de transporte 

Alça de ombro 
Transporte a ZQ320 facilmente no 
ombro com esta alça resistente e 
confortável.

Presilha para cinto
Presilha para cinto reserva (a impressora 
é enviada com uma presilha). Pacote com 
5 unidades.

    CABOS E OUTROS ACESSÓRIOS 

Cabos USB reserva
Cabos USB reserva do Tipo A para Tipo 
C. Use este cabo com o adaptador CA-
USB ou para acendedor de cigarro de 
veículos para carregar sua impressora. 
A impressora inclui um cabo. Disponível 
com 1 ou 5 unidades reserva.

Rolete de impressão 
Substitua o rolete de impressão da sua 
ZQ320.

Rolete de impressão sem apoio

Substitua seu rolete de impressão sem 
apoio.

Espaçador de mídia
Espaçadores para o compartimento de 
mídia da ZQ320 aceitarem papel com 
largura de 76,2 mm (3’’), (5 conjuntos, 2 
por conjunto).
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Especificações da impressora móvel para recibos ZQ320 A ZQ320 é ideal 
para:  

Serviço em campo
• Faturas/recibos

• Listas de inventário

• Programação de 
impressões

• Conciliação de peças

Transporte e Logística
• Faturas

• Recibos

• Ingressos

Governo
• Multas de 

estacionamento

• Multas eletrônicas

• Leitura de medição de 
serviços de utilidade 
pública

• Avisos de entrega 
postal

DSD
• Faturas

• Avisos de prova de 
entrega

• Recibos

• Relatórios de fim do 
dia

Serviços de entrega
• Avisos de prova de 

entrega

• Faturas

CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO (CONTINUAÇÃO)

Testes de validação As impressoras da Série ZQ300 foram testadas 
com aplicativos líderes do setor para verificar a 
interoperabilidade e melhorar a otimização geral com 
terminais validados. Os Fornecedores de software 
independentes (ISV) parceiros da Zebra criam soluções 
de software líderes do setor para resolver problemas 
comerciais. A Zebra trabalha juntamente com esses ISVs 
para integrar a impressão e outros recursos dos produtos 
da Zebra. Os aplicativos validados pela Zebra podem ser 
encontrados em  www.zebra.com/validation

RECURSOS DE COMUNICAÇÃO E INTERFACE

Bluetooth BR/EDR, LE 4.0 

USB 2.0 Cliente, Conector Tipo C™

NFC Tag NFC passiva

SO de host compatível Compatibilidade do Windows: (CE .NET, Pocket PC, Windows
Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, 2000 e 
NT via driver de impressora para Windows da Zebra e/ou nossos 
controles de SDK móvel e outros aplicativos) Android 2.3, 4.0, 4.1, 
iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 10

Interface do usuário LEDs

WLAN (OPCIONAL)

WLAN 802.11ac

Segurança da WLAN WEP, TKIP, criptografia AES, WPA, WPA2, 801.1X (com WEP, 
WPA ou WPA2) EAP- FAST, EAP- TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP

Recursos da WLAN 
compatíveis

802.11r, 802.11d, 802.11i, WAN e BT 4.0 simultâneos, 
roaming rápido usando cache em chave mestre de 
combinação dupla (PMK), cache de chave oportunista 
(OKC) ou continuação de sessão rápida com EAP, suporte 
ao modo Ad Hoc

Protocolos de internet 
na WLAN

UDP/TCP, DHCP/BootP, FTP/Mirror, HTTP, SMTP / POP3,
Telnet, LPD, SNMP

SIMBOLOGIAS DE CÓDIGO DE BARRAS

Proporções de códigos 
de barrasde barras

 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1

Códigos de barras 
lineares

Codabar (NW-7), Código 39, Código 93, Código 128, EAN-8, EAN-
13, suplemento de 2 e 5 dígitos, Intercalado 2 de 5, UCC/ EAN 128, 
UPC-A, UPC-E, suplemeto de 2 e 5 dígitos

Códigos de barras 2D Códigos de barras 2D: Aztec Code, Data Matrix, família 
GS1/DataBar™ (RSS), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, 
Código QR, TLC 39

FONTES/GRÁFICOS

CPCL/ZPL (escalável) Latino 9, Árabe, Cirílico, Hebraico, SourceCodePro,
NotoMono (CJK), Hans (CJK), Tailandês (Angsana)

CPCL (Bitmap) CN simplificado: 24x24 Msung, 16x16 SimSun, CN 
tradicional: 24x24 Mkai, 16x16 New Sans MT, Vietnamita: 
16x16 Utah, Japonês 16x16 MS Gothic

ZPL Fontes padrão: Bitmap 25, escaláveis (CG Triumvirate™ Bold 
Condensed), SourceCodePro escaláveis, NotoMono (CJK) 
escaláveis, Hans (CJK)escaláveis, Fontes opcionais: Fontes 
bitmap e escaláveis para download,
*Contém UFST® da Agfa Monotype Corporation  

SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO

Para qualidade líder do setor, serviços e especialização em impressão térmica, 
escolha os Suprimentos Certificados pela Zebra para garantir um desempenho 
consistente e otimizado para sua impressora da Zebra.

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Dimensões
130 mm C x 117,7 mm L x 49,5 mm A
5,12’’ C x 4,63’’ L x 1,95’’ A

Volume 757 cc/46 pol.³ 

Peso com bateria 0,43 kg (0,95 lbs) 

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Sistema operacional             Link-OS®

Método de impressão Térmica direta

Resolução 203 dpi/8 pontos por mm

Memória 128 MB RAM, 256 MB flash (48 MB disponíveis para o usuário)

Bateria Li-Ion de 2280 mAh, 7,2 V, PowerPrecision+

Largura de impressão 
máxima 72 mm/ 2,83’’

Velocidade de 
impressão máxima

Até 4 ips (100 mm/s)

Sensores de mídia Sem mídia, porta de mídia aberta

Linguagens de 
programação

CPCL, ZPL. A linguagem de programação ZPL garante 
compatibilidade total com muitas outras impressoras 
da Zebra.

Cortador Barra de corte

Direção da impressão Horizontal e vertical

CARACTERÍSTICAS DE MÍDIA

Largura da mídia
0 mm ± 0,75 mm/3,15’’ ± 0’02’’; espaçadores disponíveis 
para aceitar 76 mm ± 0,75 mm/3’’ ± 0,02’’ 

Diâmetro externo 
máximo do rolo

40 mm/1,57’’

Suporte de mídia Encaixe de mídia com largura fixa (concha)

Grossura da mídia 0,06 mm/0,0023’’ a 0,16 mm/0,0063’’

Tipos de mídia Térmica direta: papel de recibo, etiquetas sem revestimento

Comprimento mínimo 
do recibo

12,5 mm/0,49’’

Comprimento máximo 
do recibo

Modo em linha sem restrição

Contador de etiquetas Odômetro

CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO

Ambientais Temperatura operacional: -15 a 50 °C/5 a 122 °F
Temperatura de armazenamento: -20 a 60 °C/-4 a 140 °F 
Temperatura de carregamento: 0 a 40 °C/0 a 104 °F
Umidade operacional: 10% a 90%, sem condensação 
Classificação IP: IP54
Especificação de queda: 1,5 m/5 pés testado em toda a faixa de 
temperatura operacional Batida: 500 quedas livres de 1 m/3,3 pés
Vibração: MIL STD 810

Aprovações  
de agências

FCC Parte 15 e limites EN 55022 Classe B; FCC, IC e 
SourceCodePro escaláveis, NotoMono (CJK) escaláveis, 
Hans (CJK)escaláveis, Fontes opcionais: Fontes bitmap e 
escaláveis para download,
*Contém UFST® da Agfa Monotype Corporation

http://www.zebra.com/validation
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Especificações da impressora móvel para recibos ZQ320 
(continuação)
SOLUÇÕES DE SOFTWARE DO PRINT DNA

A  ZQ320 usa nosso poderoso pacote de aplicativos, utilitários e ferramentas de 
desenvolvedor Print DNA, que oferece às nossas impressoras melhor desempenho, 
gerenciamento remoto simplificado e fácil integração.

Ferramentas de produtividade

Soluções de impressão 
empresariais

Soluções de conexão 

PDF Direct 

Print Station

Virtual Devices

Zebra Designer

Ferramentas de gerenciamento

Gerenciamento da 
Impressora via Bluetooth

Print Profile Manager 
Enterprise

Printer Setup  
Utility

Ferramentas de desenvolvimento

Browser Print

Cloud Connect

 MultiPlatform SDK

 Network Connect 

PrintConnect

Ferramentas de visibilidade

MDM Connectors Serviços de visibilidade

Os recursos do Print DNA podem variar de acordo com o modelo, e pode ser necessário um 
Contrato de suporte. Para mais informações, acesse  www.zebra.com/printdna

ACESSÓRIOS

Proteção Estojos flexíveis

Transporte Presilha para cinto (inclusa), alça de ombro

Cabo
Cabo de carregamento ou comunicação USB, tipo C 
para tipo A

ACESSÓRIOS (CONTINUAÇÃO)

Carregadores e bases Grandes implantações: Estação de carregamento com 5 
entradas, carregador de bateria de 3 entradas

Implantações pequenas: Adaptador CA-USB, carregador de 
bateria de 1 entrada, base de carregamento de 1 entrada

Carregamento em veículos:  
Adaptador de isqueiro de veículo como 2 portas USB (para 
carregador de impressoras e computadores móveis)

Adaptador veicular para carregar a impressora e computadores 
móveis (TC51/56) por meio de uma conexão direta à bateria de 
12-24 V do veículo  
Suportes veiculares (para-brisas, painel) que se conectam 
diretamente à bateria de 12-24 V do veículo

Suportes veiculares (para-brisas, painel

INCLUÍDO NA CAIXA

Impressora, bateria (Li-Ion de 2280 mAh), presilha para cinto, cabo USB (Tipo C para 
Tipo A), Guia de inicialização rápida, cartão de registro, Guia de segurança, Guia de 
informações legais

GARANTIA

A série ZQ320 é protegida contra defeitos de fabricação e materiais por um período 
de 1 (um) ano a partir da data de envio. Para ver a declaração de garantia completa, 
acesse www.zebra.com/warranty

SERVICIOS RECOMENDADOS

O portfólio de Serviços de Suporte Zebra OneCare Essential 
e Select ajuda a proteger suas operações essenciais e suas 
impressoras com níveis de serviços predefinidos. Para mais 
informações, acesse www.zebra.com/zebraonecare

Zebra OneCare  
Select

Cobertura abrangente que inclui cabeças de impressão, 
desgaste natural e quebra acidental
Acesso prioritário ao suporte técnico 24 horas por dia e às 
atualizações de software
Reposição avançada e entrega expressa (reposição de 
dispositivos no dia seguinte)
Suporte a Autorização de Retorno de Material (RMA) online

Zebra OneCare  
Essential

Cobertura abrangente que inclui cabeças de impressão, 
desgaste natural e quebra acidental
Acesso prioritário ao suporte técnico 8 horas por dia, de 
segunda a sexta-feira, e às atualizações de software
Prazo de reposição para reparos de 3 dias na estação, mais 
entrega normal gratuita
Suporte a Autorização de Retorno de Material (RMA) online

Observação: A disponibilidade dos serviços pode variar por região.

RECEBA A IMPRESSORA MÓVEL PEQUENA E ACESSÍVEL QUE OFERECE UM VALOR ENORME 
PARA SEUS NEGÓCIOS — A ZQ320.  

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.ZEBRA.COM/ZQ320 O OU ACESSE NOSSO DIRETÓRIO DE CONTATO GLOBAL 

EM WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

http://www.zebra.com/printdna
http://www.zebra.com/warranty
http://www.zebra.com/zq320
http://www.zebra.com/contact


FICHA TÉCNICA

IMPRESSORA MÓVEL PARA RECIBOS ZQ320: PARA AMBIENTES EXTERNOS

©2017 ZIH Corp. Todos os direitos reservados. ZEBRA e a cabeça estilizada Zebra são marcas registradas da ZIH Corp., registradas em muitas jurisdições 
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Sede Corporativa / América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

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

Sede América Latina
+55 11 4130 8178
la.contactme@zebra.com
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