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Zebra  
ZD500 
Asztali címkenyomtató 

  

 
 

 
 

Tulajdonságok 

 203 vagy 300 dpi nyomtató 
felbontás 

 Direkt  termo és  termo-
transzfer nyomtatási mód  

 74 méter festékszalaggal 
használható 

 ZPL nyomtató nyelv 

 Opcionális címke leválasztó 
vagy vágó egység 

 RS2323, párhuzamos és USB 
és LAN Ethernet csatlakozás 

 Opcionális  802.11abgn  és 
Bluetooth 3.0 csatlakozó 

 LCD kijelző, belső óra 
 

Főbb alkalmazási 

területek 

 Kiskereskedelem 

 Paletta címke nyomtatás 

 Gyártás  

 Játékszelvény nyomtatás  

 Blokk nyomtatás 

 Egészségügy 

A ZD500 nyomtató a Zebra legújabb asztali nyomtatója, mellyel 
termo vagy termo-transzfer nyomtatással lehet címkéket 
nyomtatni.  

A ZD500-as sorozat az összes asztali, közepes és ipari Zebra 
nyomtatóval kompatibilis. Ezzel a nyomtatóval használhatunk 
akár 76 mm-es belső gyűrűre csévélt címkéket is.    

A termék alapváltozata LCD kijelzővel rendelkezik a könnyebb 
használat érdekében. Szintén újdonság, hogy ez az első olyan 
Zebra asztali nyomtató, amelyben a belső óra már az alap 
változatban megtalálható. Az új Zebra mobil nyomtatókhoz 
hasonlóan, a vezeték-nélküli opció tartalmazza a 802.11abgn 
printszerver mellett a Bluetooth kapcsolatot is.  A ZD500 
nyomtató alapesetben tartalmazza mind a négy alapvető 
vezetékes kapcsolatot, illetve opcionálisan vezeték-nélküli 
kapcsolattal is rendelhető.  

A Near Field Communication (NFC) technológiára épülő Print 
Touch™ segítségével gond nélkül használható erre alkalmas 
okos telefonnal, vagy tablet-tel is, így könnyen elérhető az 
összes információ a nyomtatóról.    A Zebra Link-OS szoftver 
megoldás segítségével könnyen konfigurálható, felügyelhető és 
rendszerbe illeszthető a nyomtató, valamint korszerű, gyors és 
biztonságos alkalmazások készíthetőek a termékhez. 

A ZD500R nyomtató 203 vagy 300 dpi felbontással rendelhető. 
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Technikai paraméterek  

    
  

Külső méret: 19,3cm x 19,1 cm x 25,4 cm 

Súly: 2,2 kilogramm 

Nyomtatási felbontás: 203 dpi vagy 300 dpi 

Címkeszélesség: 33,8 -109,2 mm 

Maximális nyomtatási sebesség: 152 mm/sec (203dpi) 127 mm/sec (300 dpi) 

Alap memória: 128MB SDRAM és 256 MB Flash, Belső óra 

Tekercs befogadóképesség max.: 127 mm külső átmérő 

Maximális címkehosszúság: 990 mm 

Címke vastagság: 0.08mm és 0.305 mm között 

Interfészek: USB 2.0,  RS232,  párhuzamos, LAN 10/100 Ethernet   

Beépített fontkészlet: 2 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes (ZPL),   

Programozási nyelv: EPL2, ZPL2, ZBI2  

Támogatott kódtípusok: Valamennyi egydimenziós és hétfajta kétdimenziós kódot támogat 

Opciók : címkeleválasztó, vágóegység, 802.11abgn és Bluetooth 3.0 

Működési hőmérséklet: 5C …41C 

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