
TEKNIK ÖZELLIKLER
DIŞ MEKANDA KULLANIM IÇIN ZQ300 SERISI FIŞ YAZICI

ZQ320 Mobil Fiş Yazıcı Serisi 
UYGUN FIYATLI BIR MOBIL YAZICIDA SINIFININ LIDERI PIL GÜCÜ,  
ÇOK YÖNLÜLÜK, DAYANIKLILIK VE KOLAY UZAKTAN YÖNETIM 
Saha çalışanlarınız, fişleri elle yazmaya harcadıkları zamanı daha fazla müşteri ziyareti yapmak ve müşterilerinize daha iyi hizmet 

etmek için kullanabilirler. Fiş oluşturma işlemini bir mobil yazıcıyla otomatik hale getirmek istiyorsunuz, ancak gerekliliklerin listesi 

uzun. Hava koşullarına dayanıklı, neredeyse tüm ortam koşullarında yüksek kaliteli makbuzlar üreten, en uzun vardiya boyunca 

garantili güce sahip, küçük bir mobil yazıcının yanı sıra, kullanışlı bir uzaktan yönetim çözümüne ihtiyacınız var, hem de bütçenizi 

sarsmayacak fiyata. Herşeyi yapabilen küçük mobil yazıcı ZQ300 Serisi karşınızda. 58 mm/2 inç ve 80 mm/3 inç ZQ300 Serisi 

yazıcılar, mükemmel taban alanı sağlar - ince, hafif, kompakt ve asla ayak altında değil. ZQ300 Serisi dış mekanın taleplerine 

hazırdır. Yeni gibi görünmeye devam etmesini sağlayan, yıpranmaya karşı dirençli muhafaza ile her gün kaçınılmaz olarak yaşanan 

düşmelerle baş etmek üzere tasarlanmıştır ve aşırı sıcaklıklar, soğuk, yağmur ve karda yüksek kaliteli baskı elde edersiniz. Sınıfında 

lider, gelişmiş pil ve güç teknolojileri, her çalışanın her vardiyanın her dakikasında bol miktarda güce sahip olmasını sağlar. ZQ300 

Serisi Link-OS®’u çalıştırır ve daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon ile üstün bir baskı 

deneyimi sağlayan güçlü uygulama, yardımcı araçlar ve geliştirici araçları süitimiz Print DNA tarafından desteklenir. ZQ300 Serisi — 

büyük ticari değer sunan uygun fiyatlı, küçük mobil yazıcı.

DAHA FAZLA ÇOK YÖNLÜLÜK, DAHA FAZLA DEĞER 

Neredeyse her el tipi cihaza bağlanın
Herhangi bir Bluetooth özellikli Zebra mobil taşınabilir bilgisayar ve 
tabletin yanı sıra Android, iOS, Windows CE ve Windows Mobile 
cihazlar dahil olmak üzere, ZQ300 Serisini neredeyse istediğiniz her 
mobil cihazla eşleştirin.   

Yüksek kaliteli dış mekan baskı
IP54 dereceli muhafaza ve suya dayanıklı medya desteği ile, yağmurda 
veya karda bile metinlerin ve barkodların okunabilir olacağından emin 
olabilirsiniz.

Küresel medya desteği
ZQ300 Serisi uluslararası metrik ve ABD medya genişliklerine 
uygundur.  

Kaplamasız medya ile daha az atık
Kaplamasız medya ile daha yeşil çalışma. Çalışanların vardiya boyunca 
kullanılmış kaplama malzemeleriyle uğraşmalarına artık gerek yok. 
Ayrıca, kaplamasız medya rulo başına %60'a varan miktada daha fazla 
etiket içerdiğinden, daha az rulo değişimi gerektirir ve böylece hizmet 
süresini ve personel verimliliğini arttırır. 

ÜSTÜN ENDÜSTRIYEL TASARIM — DAYANIKLI VE 
MODERN 

Dışı tüketici tarzı — içi üstün Zebra endüstriyel tasarımı
ZQ300 Serisi her iki dünyanın da en iyisini sunar. Hafif tasarım vardiya 
boyunca kullanıcı konforu sağlar. Ince profil dar alanlarda kullanımını 
kolaylaştırır. Ve modern görünümü müşterilerinize yansıtmak istediğiniz 
ileriye dönük imajı yansıtırken, Zebra'nın ünlü dayanıklılığını da elde 
edersiniz. Yıpranmaya karşı dirençli bir muhafazaya ek olarak, sınıfında 
üçlü dayanıklılık özellikleri sunan tek yazıcıdır: IP54 muhafazasıyla, 
sıvı ve toz sıçramasıyla baş etmek üzere üretilmiştir. Ve iki darbe testi, 
düştüğünde bile güvenilir çalışma sağlar: yazıcı, 1.5 metreden düşme 
ve yuvarlanma tamburumuzda gerçek dünyada bir düşmeden sonra 
olan yuvarlanmayı simüle eden arka arkaya 500 yuvarlanmaya dayanır. 
Sonuç mu? Sahada güvenilir çalışma. 

DAHA HIZLI, DAHA KOLAY VE SON DERECE GÜVENILIR 
BLUETOOTH BAĞLANTILARI

Daha hızlı baskı için en son Bluetooth bağlantıları
Bluetooth bağlantısı, Bluetooth 4.0 Classic ve Düşük Enerji ile üstün 
baskı hızlarının ve güç verimliliğinin keyfini çıkarın. Ve ZQ300 Serisini 
bir Wi-Fi ağına bağlamanız gerekirse, 802.11ac için isteğe bağlı destek 
ve en son Wi-Fi güvenlik protokolleri, son derece hızlı ve güvenli 
bağlantılar sağlar. 
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Güçlü ve güvenilir bağlantı 
Zebra'nın patentli Power Smart Print Teknolojisi™ ile çalışanlarınız, 
mobil bilgisayarlarıyla en güvenilir bağlantıyı elde eder. Bu benzersiz 
teknoloji, tipik olarak yazıcı CPU'su tarafından işlenen bağlantıları 
yöneterek, daha tutarlı ve güvenilir kablosuz bağlantılar sağlamak 
üzere daha fazla işlem gücünün serbest kalmasını sağlar. Sonuç mu? 
Maksimum verimlilik. 

Bir dokunuşla anında eşleştirme kolaylığı
Entegre NFC etiketi, kullanıcıların ZQ300 Serisini herhangi bir Zebra 
NFC özellikli mobil cihazla tek bir dokunuşla eşleştirmelerini sağlar — 
bu da barkod okumak, cihazları bulmak için elle yapılandırmak ya da 
yanlışlıkla yakındaki başka bir cihazı eşleştirmek gibi durumlara son 
verir. Yeni ve sezonluk personel bile, destek çağrısına gerek kalmadan, 
saniyeler içinde çalışmaya hazırdır.   

PIL GÜCÜNÜ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIRKEN PIL 
YÖNETIMINE HARCANAN ZAMANI VE MALIYETI  
EN AZA INDIRIN

Tüm vardiyayı kapsayan pil ömrü ve olağanüstü pil yönetimi  
özellikleri için kullanıcı tarafından değiştirilebilen 
PowerPrecision+ pil
Çalışanlarınız işleri için, günün neredeyse her anında mobil yazıcılarına 
bağımlıdır. ZQ300 Serisi ile, her çalışanın her vardiya için yeterli güce 
sahip olduğundan emin olabilirsiniz. PowerPrecision+ 2280 mAh pil, 
benzersiz bir uyku modu ve patentli Power Smart Print Technology™, 
bir araya gelerek güç gereksinimlerini en aza indirir ve bu sınıftaki en 
uzun döngü sürelerinden birini sunar. Kolaylıkla erişilebilir pil ölçümleri, 
bunlar verimliliği etkilemeye başlamadan eskiyen pilleri bulmayı, 
çıkarmayı ve değiştirmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. ZQ300 
Serisi pil sürekli güç için kullanıcı tarafından değiştirilebilir özelliktedir 
- ZQ300 Serisi yazıcıların pil ömrünün bitmesinden dolayı hizmet dışı 
bırakılmaları gerekmez.  

Anında uyanma özellikli güç tasarruflu uyku modu
Bu akıllı yazıcı, boşta dururken otomatik olarak uyku moduna geçer; bir 
baskı işi aldığında da otomatik olarak uyanır — çalışanların güç tasarrufu 
sağlamak için yazıcıyı kapatmayı hatırlaması gerekmez.

Patentli Power Smart Print Technology™ ile pil tüketimini 
yüzde 30’a kadar azaltın
Bu patentli Zebra teknolojisi, en yüksek kalitede baskı sağlamak için 
gereken tam gücü hesaplayıp cihaza vererek pil tüketimini azaltır. 
Rakip cihazların sabit bir güç seviyesi sağladığı durumda, ZQ300 Serisi 
de — baskı hızı, motor torku, pil ve yazıcı kafası sıcaklığından baskı 
yoğunluğuna, pil yaşına, kullanılabilir voltaja kadar — pek çok faktöre 
bağlı olarak, dinamik bir biçimde gerçek zamanlı olarak ayarlanır. Sonuç 
olarak, güç tüketimi, pil döngüsü başına ortalama yüzde 20 ila 30 azalır. 

Maksimum esneklik ve ölçeklenebilirlik için en fazla şarj 
opsiyonu  
Ortak bir taban kullanan ve hatta belirli Zebra mobil bilgisayarlarla da 
kullanılabilen çok yuvalı yazıcı ve pil şarj cihazları, şimdi ve gelecekteki 
tüm cihazlarınız için raf tabanlı bir arka oda şarj istasyonunu ekonomik 
bir şekilde oluşturmayı kolaylaştırır. Tek yuvalı yazıcı ve pil şarj cihazları 
her masa üzeri için idealdir. AC-USB güç adaptörü ile, kullanıcılar 
yazıcıyı şarj etmek için herhangi bir prize takabilir. 

ÜSTÜN YAZICI YÖNETIMI — KOLAY, UZAKTAN, 
KAPSAMLI VE EKONOMIK

Bluetooth bağlantılı ZQ300 Serisi yazıcıların kolay ve 
uzaktan yönetimi için sektörde bir ilk olan uygulama — 
yalnızca Zebra'dan
Zebra'nın benzersiz Bluetooth Uzaktan Yönetim uygulaması, Bluetooth 
aracılığıyla herhangi bir Android tabanlı cihaza bağlı tüm ZQ300 Serisi 
yazıcılar için size gerçek zamanlı izlenebilirlik ve uzaktan yönetim 
özelliği sağlar. Android tabanlı mobil cihazda çalışan bu uygulama, 
ZQ300 Serisi hakkında pek çok bilgi toplayarak bu bilgileri, Mobil Cihaz 
Yönetimi (MDM) çözümünüze — Zebra’nın Printer Profile Manager 
Enterprise yazıcı yönetim yazılımına ya da SOTI MobiControl’a — 
gönderir. Diğer mobil cihazlarınızı uzaktan yönetmek için kullandığınız 
araç, aynı zamanda mobil yazıcılarınızı uzaktaki merkezi bir konumdan 
gerçek zamanlı olarak kolaylıkla güncelleyebilmenizi, izleyebilmenizi 
ve sorun giderebilmenizi sağlar. Yazıcı yönetimi reaktiften proaktif 
duruma geçerken, yazıcı çalışma süresini, yatırım geri dönüşünü (ROI) 
ve Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) arttırır. Bu çözüm ikinci bir 
Bluetooth iletişim kanalı kullandığı için, ZQ300 Serisinin yazdırmasına 
engel  olmayacak, yazıcı ve mobil cihaz performansını koruyacaktır.

Zebra Print DNA — yazıcıyı içeriden dönüştürme
Zebra Print DNA, yenilikçi uygulamalar, yardımcı uygulamalar ve 
geliştirici araçlarının eşsiz kombinasyonu ile Link-OS yazıcılarımıza iş 
için katalizör nitelikte özellikler katan genetik koddur. Böylece daha 
iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay 
entegrasyon sayesinde üstün baskı deneyimi elde edilir.

Maksimum yönetim esnekliği için isteğe bağlı yazıcı  
yönetim hizmetleri
Yazıcılarınızı hala fiziksel yöntemlerle takip ediyorsanız, muhtemelen 
size paradan tasarruf sağlayabilecek bilgileri kaçırıyor olabilirsiniz. 
Zebra'nın güçlü izlenebilirlik hizmet seçenekleri, yazıcının hizmet 
dışı sürelerini engellemek ve bu önemli iş varlıklarının getirisini en 
üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgiler hakkında kritik 
içgörü sunar. Bulut tabanlı ve aboneliğe dayalı Varlık Izlenebilirlik 
Hizmetimiz (AVS), çok düşük bir günlük ücret karşılığında, ZQ300 
Serisi yazıcılarınızı çalışır durumda tutmak için gereken temel sağlık 
bilgileri ve proaktif adımlar hakkında içgörü sunar. Kapsamlı tam özellikli 
Operasyonel Izlenebilirlik Hizmeti (OVS) bir MDM'ye bağlanarak Zebra 
yazıcınızın hemen her yönüyle birlikte servis ve onarım durumunu da 
izlemenizi sağlar. Tüm yazıcılarınızın, belirli bir yerdeki yazıcıların, belirli 
modellerin ya da belirli bir yazıcının mevcut statüsünü ve kullanım 
durumunu – ve çok daha fazlasını – görün.

Tutarlı bir şekilde olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri 
Yazıcı sarf malzemeleri yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe 
pek çok şeyi etkiler. Işte bu nedenle, Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum 
performans ve sizin için de iç huzuru sağlamak üzere kendi termal 
yazıcı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi 
tutarız. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra 
Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Zebra OneCare™ Hizmetleriyle yazıcınızın kullanılabilirliğini 
en üst düzeye çıkarın
Zebra OneCare Destek Hizmetleri, kritik iş operasyonlarınızı mümkün 
kılar. Birçok hizmet seviyesinden birini seçerek, bir yandan yatırımınızı 
korurken maksimum çalışma süresi ve en üst düzeyde performans 
elde edebilirsiniz. Telefonla canlı teknik destek; kazayla oluşan hasar 
ve tanımlanmış onarım ve teslim sürelerini de içeren tam kapsamlı 
güvence ile birlikte, doğrudan üreticiden benzersiz destek alın. 
Ek olarak, Cihaz Devreye Alma, Yerinde Onarım, Pil Yenileme ve 
Değiştirme Hizmeti ve Hızlı Gönderim gibi isteğe bağlı hizmetler, hizmet 
planınızı her bir iş ihtiyacınıza uyarlamanızı sağlar.  
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GÜÇ VE ŞARJ

Şarj Cihazları ve Cradle’lar

Çok Yuvalı

5 Yuvalı Şarj Cihazı 
Aynı anda beş adede kadar ZQ300 Serisi 
yazıcı takılıp şarj edilebilir. Bu aksesuar güç 
kaynağı ve güç kablosuyla birlikte gönderilir. 
Bölgeniz için uygun kablo seçeneğine sahip 
parça numarasını seçin.
Bölgeler: ABD, AB, Birleşik Krallık

3 Yuvalı Pil Şarj Cihazı 
Bir seferde üç adede kadar PowerPrecison+  
Li-Iyon ZQ300 Serisi yazıcı pili takılıp şarj 
edilebilir. 3 yuvalı pil şarj cihazı, güç kaynağı 
ve kabloyla birlikte gelir. Bölgeniz için uygun 
kablo seçeneğine sahip parça numarasını 
seçin.
Bölgeler: ABD, AB, Birleşik Krallık

Tek Yuvalı

1 Yuvalı Cradle 
Tek bir ZQ300 Serisi yazıcıyı takıp şarj edin. 
Bu aksesuar bir USB kablosu ve bir AC-USB 
adaptörü ile birlikte gönderilir. AC-USB 
adaptörü için uygun fişe sahip parça 
numarasını seçin. 
Bölgeler: ABD, AB, Birleşik Krallık, Avustralya, 
Brezilya, Kore

1 Yuvalı Pil Şarj Cihazı 
Tek bir PowerPrecision+ Li-Iyon ZQ300 Serisi 
pili takılıp şarj edilebilir. Entegre güç kaynağı. 
Kablo ile birlikte gönderilir. Bölgeniz için 
uygun kabloya sahip parça numarasını seçin.
Bölgeler: ABD, AB, Birleşik Krallık, Kore, 
Brezilya, Avustralya

Araç Içi

Çakmak-USB Adaptörü 
Yazıcıyı araç içi çakmak adaptörü ile şarj eder. 
Yazıcıya USB bağlantısı; USB kablosu ayrıca 
satılır.

 Çift Şarjlı Araç Adaptörü 
Aynı anda bir ZQ300 Series yazıcı ve bir 
Zebra TC51 veya TC56 mobil bilgisayarı 
şarj eder. Açık uçlu ve çakmak adaptörü 
kablolarını içerir.

Araç Tutucusu - Gösterge Paneli
Bu yazıcı araç tutucusuyla ZQ300 Serisini araç 
gösterge paneline takın.

Araç Tutucusu - Ön Cam 
Bu yazıcı araç tutucusu ile ZQ300 Serisini araç 
ön camına takın .

ZQ300 Serisi Aksesuarlar
Güç ve şarjla ilgili aksesuarlardan taşıma ve koruma seçeneklerine, kablolara ve çok daha fazlasına kadar her şey

GÜÇ VE ŞARJ (DEVAMI)

Güç Adaptörleri

AC-USB Adaptörü 
ZQ300 Serisi yazıcınızı şarj etmek için bu 
AC-USB Adaptörünü kullanın. Bölgeniz 
için uygun fişe sahip uygun parça 
numarasını seçin.
Bölgeler: ABD, Birleşik Krallık, AB, 
Avustralya, Brezilya, Kore, Hindistan

PILLER

PowerPrecision+ 2280 mAH Li-Iyon 
Şarj Edilebilir Pil 
Yedek yazıcı pili. (Yazıcıyla birlikte tek 
bir pil gönderildiğini unutmayın). 
Pil Kapasitesi: 2280 mAh

TAŞIMA VE KORUMA SEÇENEKLERI

Koruma Seçenekleri

Yumuşak Kılıf 
Bu yumuşak kılıf, giyilebilirlik özelliği 
için kolaylıkla takılıp çıkarılabilir. Omuz 
kayışı içermektedir.  

Taşıma Seçenekleri

Omuz Askısı 
Bu rahat ve dayanıklı omuz askısı ile 
ZQ300 Serisini kolaylıkla omzunuzda 
taşıyın.

Kemer Klipsi 
Yedek kemer klipsi (yazıcıyla birlikte bir 
kemer klipsi gönderilir); 5’li paket.

KABLOLAR VE DIĞER AKSESUARLAR

Yedek USB kablolar
Yedek Tip A USB-Tip C USB kablosu. 
Yazıcınızı şarj etmek için AC-USB 
Adaptörü veya Çakmak Adaptörü 
ile kullanın. Yazıcı tek bir kablo 
içerir. (1 veya 5 yedek birimle birlikte 
kullanılabilir).

Merdane 
ZQ300 Serisi merdanenizi değiştirin.

Medya Ara Parçası 
ZQ300 Serisi medya bölmesinin  
76.2 mm veya 50.8 mm genişlikte 
kağıtları kabul etmesi için ara parçalar.
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ZQ300 Serisi Mobil Fiş Yazıcı Teknik Özellikleri ZQ300 Serisi 
aşağıdakiler için 
idealdir: 

Saha Hizmetleri
• Faturalar/Fişler

• Envanter listeleri

• Program çıktıları

• Parça uyumlaştırması

Taşımacılık ve Lojistik
• Faturalar

• Fişler

• Biletleme

Kamu Yönetimi
• Park ihlalleri

• e-Celpler

• Altyapı hizmetleri sayaç 
okuma

• Posta teslimat 
bildirimleri

Doğrudan Mağazaya 
Teslim (DSD)
• Faturalar

• Teslim Belgesi 
bildirimleri

• Fişler

• Gün sonu raporları

Kurye
• Teslim Belgesi 

bildirimleri

• Faturalar

ÇALIŞMA ÖZELLIKLERI (DEVAMI)

Resmi Onaylar FCC Bölüm 15 ve EN 55022 Sınıf B sınırları; FCC, IC, ve 
802.11a/b/g/n ve Bluetooth için Avrupa Standartları; TÜV ve 
IEC 60950 Güvenlik standardı; NOM, C-tick, VCCI, S-Mark, 
PSE, CCC, MII Bluetooth SIG tescilli ve Wi-Fi onaylı

Doğrulama Testi ZQ300 serisi yazıcılar, endüstri lideri uygulamalarla test 
edilerek, birlikte çalışabilirlikleri ve onaylı terminallerle 
daha iyi genel optimizasyon sağladıkları onaylanmıştır. 
Zebra Bağımsız Yazılım Firması (ISV) İş Ortakları tarafından 
ticari sorunlara çözüm bulmak için sektör lideri yazılım 
çözümleri geliştirilmektedir. Zebra ürünlerinin diğer 
özelliklerinin ve yazıcıların entegrasyonu için Zebra, bu 
firmalarla yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Zebra 
onaylı uygulamalar www.zebra.com/validation adresinde 
bulunabilir

ILETIŞIM VE ARAYÜZ ÖZELLIKLERI

Bluetooth BR/EDR, LE 4.0 

USB 2.0 İstemci, Tip C™ konnektör

NFC Pasif NFC etiketi

Desteklenen Ana 
İşletim Sistemi

Windows uyumluluğu: (CE.NET, Pocket PC, Windows 
Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, 
2000 ve Windows NT - Zebra Windows yazıcı sürücüsü ve/
ya da Mobil SDK kontrollerimiz ve diğer uygulamalar ile) 
Android 2.3, 4.0, 4.1, iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 10

Kullanıcı Arayüzü LED'ler

WLAN (OPSIYONEL)

WLAN 802.11ac

WLAN Güvenliği WEP, TKIP, AES şifreleme, WPA, WPA2, 801.1X (WEP, WPA 
veya WPA2 ile) EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP

Desteklenen WLAN 
Özellikleri

802.11r, 802.11d, 802.11i; Eşzamanlı WAN & BT 4.0; 
Pairwise Master Key (PMK) önbellekleme, Fırsatçı Anahtar 
Önbellekleme (OKC) ya da EAP Hızlı Oturum yeniden 
başlaması ile hızlı dolaşım, Ad Hoc modu desteği

WLAN üzerinden 
İnternet Protokolleri

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

BARKOD SEMBOLOJILERI

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

Lineer Barkodlar Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, 
EAN-13, 2 ve 5 rakamlı eklenti, Interleaved 2-of-5, UCC/
EAN-128, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamlı eklenti

2 Boyutlu Barkodlar 2 Boyutlu Barkodlar: Aztec Code, Data Matrix, GS1/
DataBar™ (RSS) ailesi, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417,  
QR Code, TLC 39

YAZI TIPLERI/GRAFIKLER

TBM/ZPL 
(Ölçeklenebilir)

Latin 9, Arapça, Kiril, İbranice, SourceCodePro, NotoMono 
(CJK), Hans (CJK), Tayca (Angsana)

CPCL (Bitmap) Basitleştirilmiş CN: 24x24 Msung, 16x16 SimSun, Trad CN: 
24x24 Mkai, 16x16 New Sans MT, Vietnamca: 16x16 Utah, 
Japonca 16x16 MS Gothic

ZPL Standart yazı tipleri: 25 bit eşlemli, yumuşak ölçeklenebilir 
(CG Triumvirate ™ Kalın Dar), ölçeklenebilir SourceCodePro, 
ölçeklenebilir NotoMono (CJK), ölçeklenebilir Hans 
(CJK), İsteğe bağlı yazı tipleri: İndirilebilir bit eşlemli ve 
ölçeklenebilir yazı tipleri, *Agfa Monotype Corporation'dan 
UFST® içermektedir

YAZICI SARF MALZEMELERI

Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf 
Malzemelerini seçerek, Zebra yazıcınız için tutarlı ve optimize edilmiş  
performans sağlayın.  

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

Boyutlar

ZQ310 yazıcı: 
130 mm (U) x 93.5 mm (G) x 49.5 mm (Y)
ZQ320 yazıcı: 
130 mm (U) x 117.7 mm (G) x 49.5 mm (Y)

Hacim
ZQ310 yazıcı: 600 cc
ZQ320 yazıcı: 757 cc

Pilli Ağırlık
ZQ310 yazıcı: 0.37 kg
ZQ320 yazıcı: 0.43 kg

YAZICI TEKNIK ÖZELLIKLERI

İşletim Sistemi             Link-OS®

Baskı Yöntemi Direkt Termal

Çözünürlük 203 dpi/8 nokta mm

Bellek
128MB RAM, 256MB Flaş (kullanıcı tarafından 48 MB 
kullanılabilir)

Pil Li-İyon 2280 mAh, 7.2V, PowerPrecision +

Maksimum  
Baskı Genişliği

ZQ310 yazıcı: 48 mm
ZQ320 yazıcı: 72 mm

Maksimum  
Baskı Hızı

4 ips’e kadar (100 mm/saniye)

Medya Sensörleri Medya Bitti, Medya Kapağı Açık

Programlama Dilleri
CPCL, ZPL. ZPL programlama dili, diğer birçok Zebra 
yazıcıyla tam uyumluluk sağlar

Kesici Yırtma barı

Baskı Yönü Yatay ve Dikey

MEDYA ÖZELLIKLERI

Medya Genişliği

ZQ310 yazıcı:
58 mm ± 0.75 mm; 50.8 mm ± 0.75 mm desteği için ara 
parçalar mevcuttur.
ZQ320 yazıcı:  
80 mm ± 0.75 mm; 76 mm ± 0.75 mm desteği için ara 
parçalar mevcuttur.

Maksimum Rulo Dış 
Çapı

40 mm

Medya Tutucu Doğrudan sabit medya genişliği (kapaklı)

Medya Kalınlığı 0.06 mm ila 0.16 mm

Medya Tipleri Direkt termal: fiş kağıdı ya da kaplamasız kağıt

Minimum Fiş Uzunluğu 12.5 mm

Maksimum Fiş 
Uzunluğu

Satır modunda sınırsız

Etiket Sayacı Sayaç

ÇALIŞMA ÖZELLIKLERI

Ortam Çalışma Sıcaklığı: -15°C ila + 50°C
Depolama Sıcaklığı: -20°C ila 60°C
Şarj Sıcaklığı: 0°C ila 40°C
Çalışma Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız
IP Derecesi: IP54
Düşme Dayanıklılık Özelliği: Çalışma sıcaklık aralığında 
test edilmiş 1.5 m
Yuvarlanma: 500 kez 1 m’den serbest düşüş.
Titreşim: MIL STD 810

http://www.zebra.com/validation
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ZQ300 Serisi Mobil Fiş Yazıcı Teknik Özellikleri (devamı)

PRINT DNA YAZILIM ÇÖZÜMLERI
ZQ300 Serisi, yazıcılarımıza daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik 
ve daha kolay entegrasyon sağlayan güçlü uygulama, yardımcı araçlar ve geliştirici 
araçları süitimiz Print DNA tarafından desteklenir.

Verimlilik Araçları

Kurumsal Baskı 
Çözümleri

Eşleştirme Çözümleri

PDF Direct 

Print Station

Virtual Devices

Zebra Designer

Yönetim Araçları

Bluetooth Yazıcı 
Yönetimi

Print Profile Manager 
Enterprise

PrinterSecure

Yazıcı Kurulum 
Programı

Geliştirme Araçları

Browser Print

Cloud Connect

Çok Platformlu SDK

Network Connect 

PrintConnect

İzlenebilirlik Araçları

MDM Konnektörleri İzlenebilirlik Hizmetleri

Print DNA özellikleri modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Daha 
fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.zebra.com/printdna

AKSESUARLAR

Koruma Yumuşak Kılıflar

Taşıma Kemer Klipsi (yazıcıyla beraber gelir), Omuz Kayışı

Kablo USB şarj veya iletişim kablosu, tip C veya tip A

AKSESUARLAR (DEVAMI)

Şarj Cihazları ve 
Cradle’lar

Büyük konuşlandırmalar: 5 yuvalı cradle, 3 yuvalı pil  
şarj cihazı 

Küçük konuşlandırmalar: AC-USB Adaptörü, 1 yuvalı pil 
şarj cihazı, 1 yuvalı cradle

Araç içi şarj:  
2 USB portlu çakmak adaptörü (yazıcıyı ve mobil 
bilgisayarı şarj etmek için)

Yazıcıyı ve mobil bilgisayarı (TC51/56), aracın 12-24V 
aküsü ile doğrudan bağlantı yoluyla şarj etmek için araç 
adaptörü

Doğrudan aracın 12-24V aküsüne bağlanan araç tutucuları 
(ön cam, ön panel için)

Araç tutucular (ön cam için, ön gösterge paneli için)

KUTU IÇINDE MEVCUTTUR

Yazıcı, pil (Li-İyon 2280 mAh), kemer klipsi, USB kablosu (Tip C-Tip A), Hızlı Başlangıç   
Kılavuzu, kayıt kartı, Güvenlik Kılavuzu, Yasal Kılavuz

GARANTI

ZQ300 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

TAVSIYE EDILEN HIZMETLER

Zebra OneCareTM 

Destek Hizmetleri
Zebra OneCareTM Destek Hizmetleri ile Kullanılabilirliği 
ve İş Operasyonlarını en üst düzeye çıkarın. İşinizin 
büyümesini sağlamak için Zebra yazıcılara yatırım 
yaparsınız. Dinamik ortamınız için de operasyonel 
desteğe ihtiyaç duyarsınız. Tahmin edilebilir performans, 
kritik operasyonlar ve geliştirilmiş iş sonuçları için 
destek sağlayarak bütçe dışı onarım giderlerini ortadan 
kaldırın. Doğrudan doğruya Zebra'dan benzersiz teknik 
desteğin yanı sıra, kaza sonucu meydana gelen hasar 
ve tanımlanmış onarım teslim sürelerini de içeren tam 
kapsamlı onarım hizmetlerini deneyimleyin. İsteğe bağlı 
ek hizmetler, hizmet planınızı iş ihtiyaçlarınızın her biri için 
hem bugün, hem de operasyonlarınız geliştikçe  
uyarlamanızı sağlar.

Not: Hizmet bulunurluğu bölgeden bölgeye değişebilir. 

BÜYÜK TICARI DEĞER SUNAN UYGUN FIYATLI MOBIL  
YAZICIYA SAHIP OLUN — ZQ300 SERISI.  

DAHA FAZLA BILGI IÇIN, WWW.ZEBRA.COM/ZQ300 SERIES WEB SAYFASINI ZIYARET EDIN YA DA  
WWW.ZEBRA.COM/CONTACT ADRESINDEKI GLOBAL ILETIŞIM REHBERIMIZE BAKIN

http://www.zebra.com/printdna
http://www.zebra.com/warranty
http://www.zebra.com/zq300series
http://www.zebra.com/contact
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Kuzey Amerika ve Şirket Genel 
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

mailto:inquiry4%40zebra.com?subject=
mailto:contact.apac%40zebra.com?subject=
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-us/global-locations.html
http://www.zebra.com/zq320

