
 

Az EM 220II mobil nyomtató 
Kompakt és megfizethető mobil nyomtató 

 

A Zebra új ultra-kompakt mobil nyomtatója, amely akár 
egy zsebben is elfér, alkalmas a legtöbb okostelefonnal és 
tablettel történő együttműködésre. Az EM220II egyszerű 
működtetését kültéri használat esetén az opcionális 
Bluetooth® 3.0 adapter, teszi lehetővé, mely segítségével 
többek közt Apple® iOS, Android™, Windows® Mobile 
és BlackBerry® eszközökhöz is könnyen 
csatlakoztatható. Beltéri használat esetén a 802.11b/g 
WLAN adapter segíti.  

Az EM 220 címkenyomtató rugalmas megoldást nyújt a 
legkülönbözőbb alkalmazásokban. A Zebra legújabb 
fejlesztésű mobil nyomtató családja, az EM 220, magas 
minőségű nyomtatásra képes igen imponáló áron. 

 

               

 

Főbb alkalmazási területek: 
 mobil nyugta- és jegynyomtatás 
 mobil értékesítés (route accounting) 
 vénynyomtatás 
 parkolójegyek és büntetőcédulák 
 kiskereskedelmi alkalmazások 

 

 



Könnyen hordható… 
 Könnyű: mindössze, mint 230g-ot nyom 
 Zsebben tehető, vagy övcsipesz, vagy vállszíj segítségével kényelmesen hordható 
 Az új autóstartó segítségével könnyedén rögzíthető a gépjárműbe 

…és könnyedén használható 
 Integrált mágneskártya olvasó a bankkártyás fizetés támogatásához (opcionálisan csak 

a Bluetooth-os modellekhez) 
 Egygombos nyitás a villámgyors kellékanyag feltöltéshez 

Hosszantartó, biztonságos használat 
 Akár 8 óra működés a hosszú élettartamú Líthium-ion akkumulátornak köszönhetően 
 Négylépcsős akku töltöttség kijelző 
 A hordtáska védelmet biztosít a nedvesség és a por ellen (IP54) 

 

Technikai paraméterek: 
Maximális nyomtatási sebesség: 90 mm/sec 
Maximális nyomtatási szélesség: 48 mm 
Felbontás: 8 pont/mm 203DPI 
Alap memória: 128MB + 256 MB Flash  
Támogatott kódtípusok: 1D: EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, 

Coda Bar, UPC-A, UPC-E 
2D: PDF 417, Data Matrix, Maxi, QR Code 

Interfészek: Soros RS-232, USB 2.0,  
Opció: Bluetooth 3.0, WLAN 802.11b/g 

Címke szélesség: Maximum 58mm 
Tekercs befogadóképesség max.: 40 mm átmérő 19mm átmérőjű magon 
Címke vastagság:  Maximum 0,1016mm 
Ütésállóság: 1,2 méter  
Környezetállóság: IP54 (védőtokkal) 
Működési hőmérséklet: -15C…50C 
Súly: 230g  
Méret: 79,5mm x 126,7mm x 43,6mm 
Akkumulátor: 7.4 V és 1,2Ah Li-Ion 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BCS Hungary 
1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 45/49. 
Tel: 451-6070, Fax: 339-9707 


