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Zebra  
KR403 
Beépíthető kioszk blokknyomtató 

  

 
 

 
 

Tulajdonságok 

 Vonalkódok nyomtatása 
Összes 1D és 2D kódok 

  203 dpi nyomtató felbontás 

 Direkt  termó nyomtatási 
technológia 58-tól 82,5 mm 
szélességig 

 Beépített vágóegység és papír 
begyűrődés megelőző hurok 
papíradagoló rendszer 

 Automatikus papír befűzés 

  RS2323 és USB csatlakozás 

 Windows nyomtató driverek 
 
 
A kioszkok nyomtató alkalmazási 
területei 

• Szállítmányozás 
• Parkolás 
• Kiskereskedelem  
• Banki szolgáltatás 
• Állami szektor 
• Egészségügy 

A Zebra Technologies a világ vezető termo-transzfer nyomtató 
gyártója, a svéd Swecoin cég megvásárlásával a beépíthető 
kioszk nyomtatók területén is megjelent.   A kioszk-nyomtatók 
ideálisak az olyan felügyelet nélküli környezetekben, ahol 
gyakori karbantartás nem lehetséges.  

A beépíthető kioszk blokk-nyomtatók ideálisak nyugták, 
számlák, igazolások, sorszámok, jegyek, térképek, web lapok 
nyomtatására bármilyen automatákba, ATM-ekbe szerelve. A 
Zebra kioszk-nyomtatói direkt termo technológiával 
nyomtatnak különböző szélességben, közvetlenül a hőérzékeny 
papírra. A nyomtatók vágóegységgel és a papír begyűrődését 
megelőző hurok papíradagoló rendszerrel rendelkeznek. Ez a 
megoldás biztosítja a problémamentes címkeadagolást. 

A KR403-as kioszk-nyomtató újdonság abból a szempontból, 
hogy a Zebra nyomtatók hagyományos programozási nyelvén, 
ZPL nyelven vezérelhető.    

A KR203 fő jellemzői megegyeznek a legnépszerűbb kioszk 
nyomtatókkal, a Zebra TTP2000-es családdal.  

A KR203-as a kioszkokba vízszintesen vagy függőlegesen 
egyaránt beépíthető, a címke tekercstartók a nyomtató mögé 
vagy alá kerülnek. Az új kioszk-nyomtató RS232 és USB 
csatlakozóval használható. A nyomtatóval  58mm-től  82,5 mm-
es szélességű papír címkékre nyomtathatunk.  
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Technikai paraméterek  
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Külső méret: 10,7cm x 14,4 cm x 6,8 cm 

Súly: 1,1 kilogramm 

Nyomtatási felbontás: 203 dpi 

Maximális nyomtatási szélesség: 80 mm 

Maximális nyomtatási sebesség: 152 mm/sec 

Papír sűrűség és vastagság: Papír sűrűség: 55 - 110 g/m2, Papír vastagság: 0.054 - 0.10 mm 

Tekercs befogadóképesség max.: 250 mm 

Maximális címkehosszúság: 600 mm 

Opcionális címke vezető szélesség: 58, 60, 80, 82.5 mm 

Interfészek: USB 1.1 és RS232 (10/100 Ethernet és USB opció) 

Nyomtató nyelv: ZPL 

Nyomtató driver: Windows® XP, Vista, 7, Server 2003, OPOS and Linux™—RedHat and 
Caldera Options 

Támogatott kódtípusok: Az összes 1D és 2D az összes típus 

Külső tápfeszültség igény : 24V DC +/-5%  2A 

Működési hőmérséklet: -10C …50C 

Nedvesség és páratartalom: 10-95% nem lecsapódó páratartalom is megengedett 

       

        
        

© BCS Hungary Kft 

        

       1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49. 
        
       Tel: 451 6070, Fax: 339 9707 
        
       www.bcs.hu  info@bcs.hu 
              
            
       © BCS Hungary Kft    
       
        
           
        
        
        

 

http://www.bcs.hu/
mailto:info@bcs.hu

