ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ZQ200 SERISI MOBIL YAZICILAR

ZQ200 Serisi Mobil Yazıcılar
Kaliteli, uygun fiyatlı mobil fiş ve etiket yazıcı
Ekonomik sınıf bir mobil yazıcı arıyor, fakat kaliteden ödün vermek istemiyor musunuz? Maliyet, kalite, kullanışlılık, dayanıklılık, ‘giyilebilirlik’ ve kullanım kolaylığının mükemmel bir dengesini sunan ZQ200 ile tanışın. Çok yönlülük konusunda bu yazıcı rakiplerinden
öndedir; bugün ve gelecekte tüm baskı ihtiyaçlarınızı karşılamak için, çeşitli tür ve genişlikteki medyayı basacak şekilde tasarlanmıştır.
Doğru bağlantı seçenekleri mobil cihaz hostu ile anında eşleştirme sağlarken, USB şarjı ZQ200’ü evde, e-bisiklette, arabada veya ofiste
şarjı dolu tutmayı kolaylaştırır; pahalı güç adaptörleri gerekmez. İnce ve hafif tasarımı ile tüm gün taşıması kolaydır. Kullanım kolaylığı
konusunda, entegre ekranı, çıkarılabilir pil, tek elle kullanım ve daha fazlasına sahiptir; diğer hiçbir cihaz ondan iyisini yapamaz. İç ve
dış mekanlarda, sıcak, soğuk ve yağmurlu ortamlarda mobil baskı alabilmenin dayanıklılığına sahip olun. Zebra’nın 50 yıllık deneyimi ve
inovasyonu ile güvenebileceğiniz kaliteye sahip olun. ZQ200 Serisi: yüksek kaliteli ve ekonomik fiyatlı bir mobil yazıcı.
Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri sayesinde personelinizin kaliteli baskı
konusunda güvenebileceği onaylı ve test edilmiş medyaya sahip
olursunuz.
Çeşitli Medya Genişliklerini Destekler
Uygulamanız için doğru medya genişliğini seçme esnekliğine sahip
olun. ZQ200 Serisi, kutudan çıkar çıkmaz 80 mm/3,14 in boyutunda
yazdırma yapabilir. (ZQ220) veya 58 mm/2,28 in. (ZQ210). ZQ200
Serisi, medya ara parçaları sayesinde 76,2 mm/3 in., 58 mm/2,28
in. veya 50,8 mm/2 in. boyutunda yazdırma yapabilir. (ZQ220), veya
50,8mm/2 inç, 40 mm/1,57 inç, 30 mm/1,18 inç (ZQ210).
Büyük Bir Medya Rulosunu Destekler
Personel artık rulo başına daha fazla fiş ve etiket basarak daha fazla
verimlilik elde edebilir ve daha az sayıda medya rulosu taşıyabilir.

Tüm Uygulamalarınız İçin Çok Yönlü Bir Yazıcı - Bugün ve
Gelecekte
Hepsi Bir Arada Fiş ve Etiket Baskısı
ZQ200 Serisi, fişleri ve etiketleri, herşeyi hizalayarak ve hizalamadan basabilen bu fiyat sınıfındaki yazıcılar arasında tektir. Tüm mobil
baskı ihtiyaçlarınızı karşılayabilen tek bir yazıcıda standartlaştırma
esnekliğine sahip olun. Satın alma ve yönetimi basitleşir ve sadece
bir model ile eğitim gereksinimleri azalır.

Kaplamasız Medya ile Personel Verimliliğini Artırın ve Çevreye
Daha Duyarlı Olun
Kaplamasız baskının tüm avantajlarından yararlanın. Şirketiniz daha
az atık üretecek ve çevreye duyarlı çalışmalarınızı geliştirecek. Yoldaki kamyon, motosiklet ve bisiklet sürücüleri için hayatı kolaylaştırırken, verimliliği artırabilirsiniz. Yönetilmesi gereken kağıt atık miktarı
azdır ve destekleyici kaplama gerekmez. Ruloda daha fazla etiket
olduğundan, taşınması gereken medya rulosu sayısı ve medya rulo
değişimleri daha azdır.

ZQ200 Serisi Mobil Yazıcılar: Tüm uygulamalarınızı kullanabilme kolaylığı. Gün boyu çalışmaya
dayanıklılık. Ekonomik ve uygun fiyatlı
Daha fazla bilgi için, www.zebra.com/zq200series adresini ziyaret edin
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Hareket Halindeki Çalışanlar İçin Tüm Doğru Bağlantılar
Kolay USB Şarjı
ZQ200 Serisi ile dış mekanlarda en kolay araç içi şarj çözümüne sahip
olursunuz; opsiyonel USB şarj cihazını sigara çakmağına takmanız
yeterlidir. Şarj cihazı kullanışlı olmadığında, USB şarjı için personel
kendi cep telefonlarını kullanabilir.
Daha Hızlı, Kolay ve Güvenilir Baskı
Bluetooth® 4.1 Klasik ve Düşük Enerji (BLE) desteği sayesinde host
mobil cihazı ile ZQ200 Serisi arasında hızlı iletişim kurulması mümkün
olur ve güvenilir ve hızlı baskı alınır. Geliştirilmiş enerji verimliliği host
mobil cihazın pil çalışma süresini artırır.
Tek Dokunuşla NFC İle Eşleştirme
Entegre NFC sayesinde ZQ200 Serisi'ni istediğiniz Android™ mobil
cihazla eşleştirmek her zamankinden daha kolay. Personeliniz ister
NFC özelliği etkin bir Zebra ister Zebra dışında bir Android mobil
cihazı veya kendi NFC özellikli mobil cihazlarını kullansın, tek bir
dokunuşla ZQ200 Serisi cihazlarına bağlanır. Eşleştirme sorunlarını
gidermek için zaman harcanmaz, personelin mobil çalışma imkanı ve
bilişim (IT) destek personelinin verimliliği artar.

İşletmeler İçin Tasarlandı - Dayanıklı ve Kullanımı Kolay
Kullanımı Kolay Dahili OLED Ekran ile Kolay Baskı Yönetimi
Günümüz çalışanları mobil cihazlarda en yüksek kullanım kolaylığı
bekliyor. Siyah beyaz OLED ekran ile buna sahip olurlar. Bir bakışta,
kullanıcılar medya durumu, Bluetooth bağlantı durumu ve baskı
koyuluğu gibi ayarları görebilir ve çalışma süresini ve baskı kalitesini
artırmak için ne gerekiyorsa yapabilirler.

Gün Boyu Konfor İçin Doğru Boyutta
ZQ200 Serisi giyilebilirlik konusunda ise özellikle konfor için
tasarlandı. Hafif; yazıcı ve pil 420 gramdan daha hafiftir (ZQ210=235g
/ ZQ220=420g). Düşük profili onu duvarlara, armatürlere diğer
personele ve müşterilere çarpmadan en dar yerlerden bile geçirmeyi
kolaylaştırır.
Daima Gün Boyu Ticari Dayanıklılık
ZQ200 Serisi kaçınılmaz düşmelere, olumsuz unsurlara ve daha
fazlasına dayanıklı olarak üretildi. Betona düşse veya tozlu
ortamlarda kullanılsa bile, yazıcının güvenilir bir şekilde çalışmasını
bekleyebilirsiniz. ZQ200 Serisi, isteğe bağlı yumuşak kılıf aksesuarı
sayesinde yağmura, kara ve dökülmelere dayanıklıdır. ZQ200 Serisi'ni
iç ve dış mekanlarda kullanabilirsiniz; dondurucu soğuklarda ve aşırı
sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlandı. Sonuç? Personel verimliliğini
artırmak ve toplam sahip olma maliyetini azaltmak için ihtiyaç
duyduğunuz yazıcı çalışma süresine sahip olun.

Yazıcınızdan Zebra Sarf Malzemeleri ve Hizmetleri Sayesinde
En Yüksek Verimi Alın
Zebra OneCare® SV1: doğru fiyata doğru destek seviyesi
Bir servis planı olmadan, tek bir tamir yazıcıdan daha pahalıya
gelebilir, fakat kapsamlı servis planları çok pahalıdır ve uygun fiyatlı
yazıcılarınızın ihtiyaç duyduğundan daha fazla kapsam sunar. Zebra
OneCare SV, doğru fiyata doğru hizmet seviyesi sağlar. Yazıcınızı yeni
durumda tutmak için iki yıllık normal yıpranma ve aşınma garantisine,
doğrudan Zebra tarafından sunulan canlı online teknik desteğe,
öncelikli onarım ve teslim sürelerine, ücretsiz iade ve daha fazlasına
sahip olursunuz; hepsi tek bir tamir ücretinden bile daha az fiyata.

Değiştirilebilir Pil ile Sürekli Güç
Personeliniz vardiya boyunca güce sahip olacağına güvenebilir. Pil
azalırsa, personel dolu bir yedek pili kolayca takabilir; yazıcıyı hizmet
dışı bırakmak gerekmez.

Zebra Onaylı Sarf Malzemeleriyle Üstün Baskı Kalitesine Sahip
Olun
Zebra yazıcınızda yazıcı kafası ile fiş ve etiketlerinizin baskı kalitesini
kullanım ömrünü maksimize etmek için kendi termal baskı sarf
malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız.

Tek Elle Kullanım Personelin İşini Yapmasını Sağlar
ZQ200 Serisi tek elle kullanım düşünülerek tasarlandı. Personel
ister fiş veya etiket bassın ister yazıcı ayarlarını kontrol etsin ister
medyayı değiştirsin, bir eli paketleri düzenlemek, kapıları açmak veya
müşterileri karşılamak için daima serbest kalır ve bu da verimliliği ve
müşteri deneyimini artırır.

Kanıtlanmış Kanal İş Ortaklarından Kullanıma Hazır Çözümler
Kendi uygulamalarınızı oluşturmak için zamanınız veya kaynaklarınız
yok mu? 10.000'den fazla köklü kanal iş ortağı kapsamlı çözümünüzün
hızlı, kolay, ekonomik bir şekilde ve minimum risk ile tamamlamanıza
yardımcı olmaya hazır.
Güvenilir İş Ortağı Arıyorsanız Zebra'yı Düşünün
50 yıllık deneyimi ve inovasyonu, 200'den fazla patenti bulunan
Zebra, fark yaratan bir özelliğe sahip ürünler sunuyor: dayanıklı
üretilen cihazlarla özel iş ihtiyaçlarınızı karşılayan teknoloji. Benzersiz
genişlikteki ürün yelpazesi ve birlikte daha iyi çalışan ürünleriyle, tek
noktadan çözüm kolaylığını sadece Zebra sunuyor. 81 ülkedeki ofisleri
sayesinde, nerede olursanız olun, işinizin gerektirdiği satış, servis ve
desteğe sahip olursunuz.
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Özellikler
Fiziksel Özellikler
Boyutlar

Ağırlık (pil ile)

ZQ220: 129,5 mm U x 114,5 mm G x 56,7 mm Y
5 in. U x 4,5 in. G x 2,2 in. Y
ZQ210: 118 mm U x 85,5 mm G x 44,5 mm Y
4,65 inç U x 3,35 inç G x 1,75 inç Y
ZQ220: 420 g/0,92 lb
ZQ210: 265 g/0,58 lb

Yazıcı Özellikleri

Pazarlar ve Uygulamalar
NFC Etiketi

Pasif NFC etiketi

Şarj Yöntemi

USB ve/veya takma istasyonu şarjı

Düşük Güç Modu

Güç tasarrufu desteği

MFi (Bluetooth üzerinden iOS desteği)

MFI-Sertifikalı

Kullanıcı Ara Yüzü

OLED Ekranı, Kontrol Düğmeleri (Güç, Ayar, Besleme)

Programlama Dilleri

CPCL ve ESC-POS dili

Çözünürlük

203 dpi/8 nokta/mm

Bellek

16MB SDRAM, 16MB Flaş

Maksimum Medya
Genişliği

ZQ220: 72 mm/2,83 inç
ZQ210: 48 mm/1,89 inç

Maksimum Baskı Hızı

ZQ220: 2,5 ips (60 mm/s)
ZQ210: Fatura ve Etiket: 2,5 ips (60 mm/s)
Kaplamasız: 2 ips (50 mm/s)

Sensörler

Siyah İşaret, Aralık, Medya Bitiş algılaması

Pil Kapasitesi ve Tipi

ZQ220: 2550 mAh (7,4 V) şarj edilebilir Li-iyon pil
ZQ210: 1500 mAh (7,4 V) dahili şarj edilebilir Li-iyon pil

Lineer Barkodlar

Medya Tipi

Direkt Termal medya, sürekli fiş, siyah işaret fişi ve
aralıklı etiket, kaplamasız etiket opsiyonu

2 Boyutlu Barkodlar

Medya Genişliği

ZQ220:
80 mm/3,15 in.
76,2 mm/3 in.
58 mm/2,28 in.
50,8 mm/2 in.
ZQ210:
58 mm/2,28 in.
50,8 mm/2 in.
40 mm/1,57 in.
30 mm/1,18 in.

Yazı Tipleri
Dahili yazı tipleri
(bitmap)

Barkod Sembolojileri

Medya Özellikleri

Medya Rulosu Çapı

Medya Kalınlığı

ZQ220:
İç: 12,7 mm/0,5 in.
Dış: 50 mm/2 in.
ZQ210:
İç: 12,7 mm/0,5 in.
Dış: 40 mm/1,57 inç

Kod 39, Kod 93, UCC/EAN128 (GS1-128), Kod 128,
Codabar, Interleaved 2-of-5, UPC-A ve UPC-E 2,
kompozit üzerine 5 rakamlı eklenti, EAN-8, EAN-13,
2,kompozit üzerine 5 rakamlı eklenti
PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Kodu, GS1/
DataBar™ (RSS) ailesi, Aztec, MSI/Plessey

Yazılım ve Araçlar
SDK

ZebraLink, PC Windows v7, v8, v10, Android, iOS,
Windows CE, Windows® Mobile 6.5 için eski Çok
Platformlu SDK desteği

Araçlar

Zebra Bilgisayar Kurulum Aracı, OPOS Sürücüsü,
Zebra NetBridge, Zebra Designer (Yazıcı Windows
Sürücüsü, Yazı tipi ve Grafik İndirici, Durum Monitörü,
Etiket Tasarım Uygulaması)

Yazıcı Kurulumu
Yardımcı Programı

Ücretsiz Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programları yazıcı
konfigürasyonunu basitleştirir ve yardımcı programın
Android ve iOS versiyonlarını kullanarak güvenlik
boşluklarını ortadan kaldırır.

Opsiyonel Aksesuarlar
Pil

ZQ220:
2550 mAh yedek ZQ220 yazıcı pili.
Not: Yazıcıyla birlikte bir adet pil gönderilir
ZQ210:
1500 mAh yedek ZQ210 yazıcı pili.
Not: Yazıcıyla birlikte bir adet pil gönderilir

Yumuşak Kılıf

Yumuşak bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda ilave
koruma sağlayın. Kılıf içindeyken yazıcının rüzgarla
savrulan su ve tozlara karşı dayanıklılık derecesi
IP54'tür. Omuz kayışı içerir.

Omuz Askısı

Yumuşak kılıfa veya yazıcıya takılabilmesi sayesinde
omuzda kolay taşınır (omuz kayışı Yumuşak Kılıf ile
birlikte sunulur).

0,05334 mm/0,0021 inç

Minimum Etiket/Fatura 12,5/0,49 inç
Uzunluğu
Maksimum Etiket/
Fatura Uzunluğu

CPCL yazı tipleri: İngilizce/Latin9, Kiril,
ESC-POS Yazı Tipi:
Yazı Tipi A: 12X24
Yazı Tipi B: 9x17
Yazı Tipi C: 9x24
(CPCL yazı tipleri: ROA SKU) geleneksel Çince M Kai
24x24, Yeni Sans MT 16x16, Vietnamca 16x16

Hat baskı modunda sınırsız

Çevre ve Dayanıklılık
Çalışma Sıcaklığı

-10°C ile 50°C/14°F ile 122°F arası

Depolama Sıcaklığı

-20°C ile 60°C/-4°F ile 144°F arası

Şarj Sıcaklığı

-0°C ile 40°C/32°F ile 104°F arası

Şarj Süresi

3,5 Saat (23°C +/- 5°C)

Şarj Başına Baskı
Uzunluğu

8,5 in genişlikte, %13 yoğunlukta minimum 500 etiket

Kemer Klipsi

Alternatif kemer klipsi (yazıcıyla birlikte bir adet
kemer klipsi gönderilmektedir); beşli paket

Düşme Dayanıklılık
Özelliği

1,5 metreden (5 ft) beton zemine düşme

USB kablosu (Tip C - A)

IP Derecesi

IP43 (kılıf ile IP54)

Yedek USB A ve C Türü kablo, tekli ve beşli paketlerde. Yazıcınızı şarj etmek için bu kabloyu AC-USB
Adaptörü veya Araç Çakmak Adaptörüyle kullanın.
Yazıcı bir kablo içerir.

AC - USB Adaptör

Yazıcınızı şarj etmek için AC - USB Adaptörü kullanın

Medya Ara Parçaları

ZQ220: 3 in (76,2 mm), 2,3 in (58 mm) ve 2 in (50,8) in
genişliğinde kağıt, (beşli set; set başına 2 adet) alan
medya ara parçaları.
ZQ210: 2 in (50,8 mm), 1,57 in (40 mm) ve 1,18 in (30
mm) genişliğinde kağıt, (beşli set; set başına 2 adet)
alan medya ara parçaları.

Resmi Onaylar
Emisyonlar

EN55032, ETSI EN 301 489 -1 / -17

Duyarlılık

EN55035, ETSI EN 301 489 -1 / -17

Güvenlik

EN60950, EN62368

İletişim ve Arayüz Özellikleri
Bluetooth

Bluetooth 2.1+EDR/4.1 Düşük Enerji ikili mod

USB Portu

USB 2.0 tipi-C konnektör

Perakende/Konaklama-Ağırlama

• Mobil Satış Noktası
• Kasa kuyruklarını
azaltma
Taşımacılık ve Lojistik

• Saha Hizmetleri
• Doğrudan Mağazaya
Teslimat
• Alım/Teslim Belgesi
• Bagaj Uyumu
• Posta ve Kargo
• Yolcu Biletleme
İmalat

• Saha Hizmetleri
• Doğrudan Mağazaya
Teslimat
Kamu

• Sayaç okuma
• Otopark Personeli
• Elektronik Tebligat
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Araçtaki Hafif Güç USB
Adaptörü

Yazıcıyı araçtaki hafif güç adaptörüyle şarj eder.
Yazıcıyla USB bağlantısı; kablo ayrı satılır Not: Satılık /
Rusya'da kullanım için değildir.

Araç Tutucu (Gösterge
Paneli)

Güvenli ZQ210 araç içi kullanım

ZQ220: 3 Yuvalı Pil
Şarj Aleti

Şarj yuvasına takın ve aynı anda üç Li-İyon pili şarj
edebilirsiniz. 3 yuvalı pil şarj cihazı, güç kaynağı ve
kabloyla birlikte gönderilir. Bölgeniz için uygun elektrik kablosuna sahip parça numarasını seçin.

ZQ210: 5 bölmeli
cradle

Takın ve aynı anda 5 yazıcıya kadar şarj yapın. Bu aksesuar güç kaynağı ve güç kablosu ile eksiksiz olarak
teslim edilir. Bölgeniz için uygun elektrik kablosuna
sahip parça numarasını seçin.

Print DNA Temel Yazılımı
Print DNA Basic yazıcılarınızdan daha fazla faydalanın. Ekonomik ve güvenilir bir
baskı deneyimi sunmak üzere bir dizi yazılım uygulama ve kapasitesi sağlayan
Zebra Print DNA Basic. Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programları ile yazıcı kurulumu
ve konfigürasyonunu basitleştirin. Eski model yazıcıları kolayca değiştirmek için
Sanal Cihazlar emülasyonları ile esneklik kazanın. Daha fazla bilgi için, lütfen
ziyaret edin
www.zebra.com/printdna

Yazıcı Sarf Malzemeleri
Zebra yazıcınızda sürekli ve geliştirilmiş performans için, sektör lideri kalite,
hizmet ve termal baskı uzmanlığına sahip Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Garanti
ZQ200 Serisi sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme
kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web
sayfasını ziyaret edin:
www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler
Zebra OneCare SV1

Dipnotlar
1.

Zebra OneCare SV tüm pazarlarda satılmaz
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