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Aumenta a eficiência do despacho
O tempo médio de impressão e aplicação de uma guia de transporte 
tradicional é de 40 segundos. Em comparação, imprimir e aplicar a 
Z-Slip leva em média 11 segundos. Para um centro de distribuição que 
despacha 1000 pacotes por dia, a Z-Slip pode poupar até 29 segun-
dos por pacote, 8 horas por dia, 2000 horas por ano.

Z-Slip

Uma lista de embalagem externa é melhor
Se você atualmente coloca as informações da lista da embalagem 
dentro da caixa devido ao tempo que leva para imprimir e aplicar a 
lista de embalagem tradicional, considere o que acontece quando um 
pacote é enviado para o local errado. Alguém tem que abrir a caixa 
e identificar o conteúdo. Se os produtos não estão etiquetados, isso 
força o departamento de despacho a bancar o detetive para encon-
trar o destinatário correto, provocando perda de tempo. Se nenhum 
destinatário for encontrado, o pacote pode acabar “extraviado”, 
forçando o remetente a reenviá-lo. Evite esse tipo de problema com a 
solução de guia de transporte Z-Slip da Zebra.

Conte sempre com um excepcional desempenho com os suprimen-
tos certificados da Zebra
Suprimentos de impressão podem impactar tudo, desde a vida útil da 
cabeça de impressão até a eficiência operacional. É por isso que des-
enhamos, produzimos e testamos rigorosamente nossa própria linha 
de suprimentos de impressão térmica para garantir um desempenho 
consistente e otimizado. Utilizamos uma inspeção de qualidade de 23 
pontos, com certificação ISO9001, para garantir qualidade consisten-
te, e jamais substituímos materiais. Não importa quando você faz o 
pedido de suas etiquetas, a ótima qualidade é sempre consistente.

Para obter mais informações sobre a Z-Slip, visite www.zebra.com/supplies

Na Zebra®, construímos nosso nome fornecendo as soluções de impressão mais confiáveis. Agora, a Zebra está trazendo uma solução 
com patente pendente para o departamento de despacho. Atualmente, as informações da guia de transporte são enviadas para a sua im-
pressora a laser. Você dobra a guia uma, duas, três vezes. Você insere a guia no invólucro, remove a revestimento e prende o invólucro na 
caixa. Quanto tempo você leva para realizar uma dessas operações? 20 segundos, 30 segundos, um minuto? Tem que existir uma maneira 
mais fácil. E existe. Basta combinar a nova guia de transporte Z-Slip da Zebra com uma impressora industrial da Zebra compatível, e você 
têm uma solução rápida, confiável e completa de guia de embalagem. Basta imprimir, destacar e aplicar, e você tem um pacote pronto para 
despacho.

Solução completa, rápida e confiável de guia de transporte
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Armazenamento
• Remessa

Construção material

RM#
 

65091RM

Superfície de impressão Papel térmico branco com revestimento liso para 
impressão térmica direta
5,9 mil

Adesivo Base acrílica, para todas as temperaturas
0,9 mil

Revestimento Polipropileno transparente
2,1 mil

Desempenho em temperaturas

Temperatura mínima
de aplicação

23 °F (-5 °C)

Temperatura de serviço -20 °F a 131 °F (-29 °C a 55 °C)

Condições ideais de 
armazenamento

72 °F (22 °C) com umidade relativa de 50%

Vida útil esperada em 
ambientes externos

Não recomendado para uso em ambientes externos

Resistência química

Produtos químicos 
suaves

 

Sangue Recomendados

Fluido corporal Recomendados

Água salgada Recomendados

Água Recomendados

Limpa-vidros Recomendado

Produtos químicos 
moderados

 

Álcool Recomendado

Sangue Recomendado

Amônia Recomendado

Água sanitária Recomendado

IPA Recomendado

Produtos químicos 
agressivos

 

Gasolina Recomendado

Gordura Recomendado

Óleo Recomendado

Produtos químicos 
extremos

 

Acetona Recomendado

Refluxo IV Recomendado

MEK Recomendado

TCE Recomendado

Xileno Recomendado

Impressoras recomendadas

Impressoras Impressoras industriais da Zebra

Testes de materiais na aplicação final

As informações contidas neste documento são apenas para orientação, não estão 
destinadas ao uso em especificações de configuração. Todos os compradores de 
produtos da Zebra serão exclusivamente responsáveis por determinar de forma 
independente se o produto está em conformidade com todos os requisitos de sua 
aplicação específica.
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