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Zebra
GX420s
Biztonsági, zárható címkenyomtató
A legújabb G sorozatú nyomtatók a Zebra asztali nyomtató
családjának legkorszerűbb és leggyorsabb nyomtatási
sebességű modelljei. Az új G 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 mindkét program‐
nyelvet felismeri és szimultán kezeli. Mindezt alapkiépítésben,
„firmware” csere nélkül.
Az GX420s egy biztonsági zárral ellátott modell, hőérzékeny
termo‐címkére tudunk vele nyomtatni. Előnye ennek a
nyomtatásnak, hogy nincs szükség hozzá festékszalagra. A
közvetlen termo‐nyomtatás esetén a fej védelme
szempontjából különösen fontos a megfelelő címketípus
kiválasztása, és a nyomtatófej rendszeres tisztítása.
A GX420s legfontosabb újdonsága, hogy a nyomtató háza
biztonsági kulccsal zárható, így például belépő jegyek
nyomtatása esetén, az üres belépő jegyek nem kerülhetnek
®

illetéktelenek kézbe. A másik újdonsága a Kensington
rendszerű biztonsági kábel, amellyel a GX420 biztonságosan
kihelyezhető forgalmas helyekre, megelőzve, azt hogy a
nyomtatót eltulajdonítsák.

A G sorozatú nyomtatókba beépítetésre került a korábban csak
a nagyobb modellekben használt fejkímélő és vezérlő
elektronika, az E3, amely meghosszabbítja a nyomató fej
élettartamát, és a terheléstől függetlenül biztosítja a kiváló
nyomtatási minőséget, az első utolsó címkére egyaránt.
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Vonalkódok nyomtatása
Összes 1D és 2D kódok
203 dpi nyomtató felbontás
Direkt ‐termo nyomtatási
Nyomtatási mennyiség
mérése (Odometer)
Opcionális címkeadagoló
vagy vágó egység
Kulccsal zárható ház
Kensington® biztonsági
rendszer
RS2323, párhuzamos és USB
csatlakozás
Opcionális Ethernet
Windows nyomtató driverek

A biztonsági nyomtató
alkalmazási területei
•

Kiskereskedelem

•

Belépőjegy nyomtatás

•

Postai szolgáltatások

•

Játékszelvény nyomtatás

•

Recept nyomtatás

•

Egészségügy
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Technikai paraméterek

Külső méret:

17,1cm x 21 cm x 15,2 cm

Súly:

1,4 kilogramm

Nyomtatási felbontás:

203 dpi

Címkeszélesség:

19 ‐ 108 mm

Maximális nyomtatási sebesség:
Alap memória:

152 mm/sec
8MB SDRAM és 4 MB Flash

Tekercs befogadóképesség max.:

127 mm külső átmérő

Maximális címkehosszúság:

990 mm

Címke vastagság:

0.08mm és 0.19 mm között

Interfészek:

USB 1.1, RS232 és párhuzamos

Beépített fontkészlet:

1 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes (ZPL), 5 fajta EPL

Programozási nyelv:

EPL2, EPL Line üzemmód, ZPL2, ZBI2

Támogatott kódtípusok:

Valamennyi egydimenziós és hétfajta kétdimenziós kódot támogat

Opciók :

Belső printszerver, címkeleválasztó, vágóegység, belső óra

Működési hőmérséklet:

5C …41C

Nedvesség és páratartalom:

10‐90% nem lecsapódó páratartalom is megengedett
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