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Zebra  
GC420t 
Asztali termo-transzfer címkenyomtató 

  

 
 

 
 

Tulajdonságok 

Vonalkódok nyomtatása 
Összes 1D és 2D kódok 

203 dpi nyomtató felbontás 

Direkt termo nyomtatás  
vagy termo-transzfer 

Opcionális címkeadagoló 
egység  

RS2323, párhuzamos és USB 
csatlakozás 

Windows nyomtató driverek 

Egy nyomógombbal 
vezérelhető - egyszerű 
kezelés 

ZebraLink hálózati 
nyomtatás vezérlő és 
menedzsment rendszer 

Ingyenes címke-tervező és 
nyomtató program: 
ZebraDesigner 

Kettős címkeérzékelő 
szenzor, mellyel a normál 
stancolt címkék és a fekete 
vonallal jelölt (reflektív) 
címkék nyomtatása egyaránt 
biztosított 

 
A nyomtató alkalmazási 
területei 

• Kiskereskedelem 

• Szállítmányozás 

• Egészségügy 

• Gyártás 

A legújabb GC420t sorozatú nyomtató a Zebra asztali nyomtató 
családjának legnagyobb mennyiségben gyártott termo-
transzfer nyomtatójának a TLP2844-nek a modernizált 
változata. Az új GC sorozat az összes asztali, közepes és ipari 
Zebra nyomtatóval kompatibilis. Különlegessége, hogy a 
nyomtatóra - akár felváltva - küldhetünk EPL vagy ZPL nyelvű 
címkenyomtató parancsot, a nyomtató mindkettő program 
nyelvet felismeri és szimultán kezeli. 

Az GC420t egy termo-transzfer nyomtató, azaz hőérzékeny 
termo-címkére vagy normál címkére festékszalaggal tudunk 
vele nyomtatni. Előnye ennek a nyomtatásnak, hogy nincs 
szükség hozzá festékszalagra. 

A GC420t kagylóhéj formában nyíló (OpenACCESTM formaterv) 
fedőlapja biztonságos és egyszerű használatot biztosító dupla 
falú szerkezet. A nyomtatók átlátszó fedőlapja felnyitás nélkül 
biztosítja a címkékre való rálátást. A nyomtató 8MB-os Flash 
memóriája elegendő címke formátumok és karakter készletek 
állandó tárolására alkalmas. 

Az új GC420t a többi Zebra nyomtatóhoz hasonlóan közvetlenül 
integrálható SAP alá. Továbbra is elérhető a ZebraLink™ ezekre 
a modellekre is, amely meghibásodás vagy festékszalag-címke 
kifogyás esetén azonnali e-mail-t küld a rendszergazdának, 
üzemeltetőnek. Lehetőséget biztosít továbbá arra is, hogy 
böngészőn keresztül figyelhessük a nyomtató működését, és 
ilyen formában kapjunk értesítést az esetleg fellépő nyomtatási 
hibákról (WebAlert), valós idejű felügyeletet és irányítást 
biztosítva a nyomtatók felett (WebView). 
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Technikai paraméterek  
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Külső méret: 20,1cm x 17,3 cm x 29,3 cm 

Súly: 1,5 kilogramm 

Nyomtatási felbontás: 203 dpi 

Címkeszélesség: 25,4 -108 mm 

Maximális nyomtatási sebesség: 104 mm/sec 

Alap memória: 8MB SDRAM és 8 MB Flash 

Tekercs befogadóképesség max.: 127 mm külső átmérő 

Maximális címkehosszúság: 990 mm 

Címke vastagság: 0.08mm és 0.18 mm között 

Interfészek: USB 1.1 és RS232 és párhuzamos  

Beépített fontkészlet: 1 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes (ZPL),  5 fajta EPL 

Programozási nyelv: EPL2, EPL, ZPL2, ZBI2  

Támogatott kódtípusok: Valamennyi egydimenziós és hétfajta kétdimenziós kódot támogat 

Opciók : címkeleválasztó 

Működési hőmérséklet: 5 C …41 C 

Nedvesség és páratartalom: 10-90% nem lecsapódó páratartalom is megengedett 
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