
Zebra® ZT200™ series

Felhasználóközpontú rendszer
A Zebra felhasználói visszajelzésekre és a Stripe® és S4M™ 
nyomtatók hagyományaira építve fejlesztette ki új ZT200 series 
nyomtatóit, amelyek elegáns, helytakarékos formai kialakítása 
egyszerű	üzembe	állítással,	könnyű	kezelhetőséggel,	valamint	
olajozott szervizzel és karbantartással párosul. 

Akár most vezetik be vállalatánál a vonalkód-technológiát, 
akár korábbi nyomtatómodelljeiket frissítik, a ZT200 series 
sokféle címkézési alkalmazáshoz ideális választás. Az innovatív, 
új	nyomtatók	sokféle	előnyt	kínálnak	a	felhasználóknak

Az	ésszerűsített	formatervű	ZT200	series	jóval	kevesebb	
fi	zikai	helyet	foglal	el	a	Stripe	és	S4M	modelleknél.	Használata	
minimális	kezelői	oktatást	igényel.	Standard	komponensei	
szerszám	nélkül	karbantarthatók,	masszív	kivitelének	
köszönhetően	szervizigénye	is	minimális.	Az	informatikusok	
bizonyára	nagyra	értékelik	majd	visszamenőleges	
kompatibilitását,	amelynek	köszönhetően	az	új	nyomtató	
rendkívül	rövid	szolgáltatáskieséssel	üzembe	állítható.

A	ZT200	series	tervezésekor	kiemelt	szempont	volt	a	könnyű	
kezelhetőség,	a	sokoldalúság	és	a	kedvező	ár-érték	arány.

Ideális felhasználási 
területek:
•	 Gyártóipar

 – Gyártási folyamat
 – Termékazonosító és sorozatszámok
 – Csomagolási címkék
 – Raktári címkézés

•	 Szállítmányozás/logisztika
 – Rendelések	összeállítása/

csomagolása
 – Szállítás/átvétel
 – Kereszt-dokkolás
 – Megfelelési címkézés

•	 Egészségügy
 – Megrendelések
 – Vérminta-címkék
 – Eszközkövetés
 – Adagolási címkézés

•	 Kiskereskedelem
 – Polccímkézés
 – Szállítás
 – Visszáru
 – Tételcímkék

•	 Kormányzat
 – Eszközkövetés
 – Logisztikai címkézés
 – Raktározás



A ZT200 series fejlesztésekor a Zebra az ügyfelek 
visszajelzéseit, nyomtatási alkalmazásait, változó 
üzleti szükségleteit és működési kihívásait állította 
a középpontba.

Helytakarékos kialakítás
•	 A	kompakt,	ésszerűsített	formatervnek	köszönhetően	szűk	

helyen is elfér
•	 Elegáns,	helytakarékos	kialakítás,	egyedülálló,	duplán	

behajtható ajtóval (102 mm helyet igényel a nyitáshoz – 
maximálisan hatékony helykihasználás)

Gyors telepítés és integrálás
•	 Ideális nyomtató a régi Stripe és S4M modellek kiváltására
•	 Többféle	csatlakozási	lehetőség:	párhuzamos,	10/100	
Ethernet,	802.11b/g/n	szabványú	vezeték	nélküli

•	 Az	állapotjelző	LED	ikonok	azonnal,	egyértelműen	
megmutatják a nyomtató állapotát

Egyszerű papírbetöltés
•	 A	betöltés	oldalról	történik,	így	többé	nem	kell	bonyolult	
művelettel	befűzni	a	kellékanyagot

•	 A	színkódolás	a	kezdő	felhasználót	is	segíti	a	szalag	és	a	papír	
betöltésében

•	 A	papíron	keresztül	látható,	megvilágított	mozgó	érzékelő	a	
pozíció	egyszerű	beállításához

A ZT200 series árkategóriájában szokatlanul nagy 
teljesítményt és gazdag funkcionalitást biztosít.

Nyomatminőség
•	 Pontosabb	nyomtatás,	fi	nomhangolt	korrekciókkal	
•	 Éles,	tiszta	szöveg	és	vonalkódok	–	keskeny	papíron	is

A Zebrára jellemző megbízhatóság 
és tartósság
•	 Könnyűipari	és	kereskedelmi	környezetbe	szánt	nyomtató
•	 Energy Star®-megfelelés
•	 Teljesítményre	optimalizált,	minimális	karbantartásigényű	

meghajtórendszer

Egyszerű szerviz
•	 Könnyen,	szerszám	nélkül	eltávolítható	nyomólemez	
és	nyomtatófej	az	egyszerű	tisztításhoz	és	cseréhez

•	 Könnyen	váltható	csatlakozási	lehetőségek	a	nyomtató	gyors	
átalakításához és frissítéséhez 

•	 Az	alapszintű	szervizeléshez	csak	három	gyakori	
szerszám	szükséges



A ZT220™ és ZT230™ 
modellek összehasonlítása
A ZT200 series két modellből áll: ZT220 és ZT230. 
Jellemzőiket összevetve kiválaszthatja az igényeinek 
megfelelő modellt!

ZT230 
•	 Strapabíró, teljes egészében fém ház a tartós használathoz
•	 450	m	szalagkapacitás	a	hosszabb	üzemidő	és	a	ritkább	

szalagcsere érdekében
•	 Grafi	kus	felhasználói	felület	a	nyomtató	beállításához	és	

vezérléséhez
•	 Ideális	a	gyakoribb	címkeváltást	igénylő	vonalkód-címkézési	

alkalmazásokhoz

ZT220
•	 A	Zebra	legmegfi	zethetőbb	asztali	nyomtatója
•	 Masszív, ellenálló polimer ház a tartós használathoz
•	 300 m szalagkapacitás
•	 Egyszerű	felhasználói	felület,	három	egyfunkciós	gombbal
•	 Ideális	a	ritka	címkeváltást	igénylő	vonalkód-címkézési	

alkalmazásokhoz

ZebraCare™ szolgáltatások
A	ZebraCare	szolgáltatási	szerződés	növeli	a	nyomtató	
üzemidejét,	csökkenti	a	kiesett	produktivitást	és	mérsékli	
a	váratlan	javítási	költségeket.	Az	éves	karbantartási	
kiadások	megtervezésének	költséghatékony	eszköze.	
Szükség	esetén	képzett	Zebra	technikusok	állítják	helyre	
a	nyomtatók	gyári	specifi	kációját.	A	Zebra	pénztárcához	
és	üzleti	szükségletekhez	igazodva,	többféle	
konstrukciót kínál.

ZebraLink™ szoftverek
A	ZebraLink	szoftvercsomag	egyszerűsíti	a	konkrét	
üzleti	igényekre	szabott	nyomtatási	megoldás	
megtervezését,	üzemeltetését	és	adaptálását.	Minden	
komponensük	a	könnyű	kezelhetőséget	és	integrációt	
szem	előtt	tartva	készült.	A	ZebraLink	fokozza	a	
teljesítményt, segít maximális értéket kihozni a ZT200 
series nyomtatókból – minimális IT munkaigény és 
fennakadás mellett.

Eredeti Zebra kellékanyagok
A Zebra számos kellékanyagot kínál a ZT200 series 
nyomtatókhoz.	Ezek	mindegyike	magas	minőségi	normák	
szerint	készül	és	sokféle	alkalmazási	területen	jól	használható.

•	 Kifejezetten	Zebra	nyomtatókhoz	készültek
•	 Laboratóriumi	tesztelésük	optimális	teljesítményt	garantál
•	 Bizonyítottan mérséklik a nyomtatófej kopását

További	információ:	www.zebra.com



www.zebra.com

Általános jellemzők
•	Nyomtatási	módszerek:	direkt	termo	

vagy termotranszfer (opcionális)
•	Felépítés:	fém	váz	fém	(ZT230)	vagy	műanyag	

(ZT220) fedéllel
•	Duplán	behajtható	ajtó	a	papíreléréshez,	
nagyméretű	átlátszó	ablakkal

•	Kellékanyag-betöltés	oldalról	a	papír	és	a	szalag	
egyszerűbb	betöltéséhez

•	Element Energy Equalizer™ (E3™) a kiváló 
nyomatminőséghez

•	Kétszínű	LED-ek	a	nyomtató	állapotának	
gyors	ellenőrzéséhez

•	 Ikonalapú	LCD-kijelzős	többnyelvű	grafikus	
felhasználói	felület	és	teljes	billentyűzet	(ZT230)

•	Egyszerű	billentyűzet	(ZT220)
•	USB 2.0 és RS-232 soros portok
•	Energy Star-megfelelés

Nyomtatóspecifikáció
Felbontás
•	8	pont/mm	–	203	dpi
•	 12	pont/mm	–	300	dpi	(opcionális)
Memória
•	Alapkiépítésben:	128	MB	flash	 

(58 MB felhasználó által használható), 
128	MB	DRAM

Nyomtatási szélesség
•	104 mm
Nyomtatási sebesség
•	152 mm másodpercenként
Papírérzékelők
•	Transzmisszív	és	reflektív	érzékelők
Papírjellemzők
•	Címke	és	hordozó	maximális	szélessége:	114	mm
•	Max.	nem	folyamatos	címkehossz:	991	mm
Papírszélesség
•	19,4–114	mm
Nyomtatási hossz
•	203	dpi:	3988	mm
•	300dpi:	1854	mm		
Papírtekercs max. mérete
•	203	mm	külső	átmérő	76	mm	belső	átmérőjű	

csévén
•	152	mm	külső	átmérő	25	mm	belső	átmérőjű	

csévén
Papírvastagság
•	0,076–0,25	mm
Papírtípusok
•	Folyamatos,	méretre	vágott,	rovátkolt,	jelölt

Festékszalag jellemzői
(Csak a termotranszfer opciónál)
Külső átmérő
•	81,3	mm	átmérő	25	mm	belső	átmérőjű	csévén
Standard hosszúság
•	300 m (ZT220) vagy 450 m (ZT230)
Arányok
•	2:1	papírtekercs-festékszalag	arány	a	ZT220-nál
•	 3:1	papírtekercs-festékszalag	arány	a	ZT230-nál
Szélesség
•	40-110 mm
Szalagbeállítás
•	A	szalag	csévétől	csévéig	a	festéket	tartalmazó	

oldallal kifelé van feltekerve

Működési jellemzők
Környezeti értékek
•	Üzemi	hőmérséklet:	5–40°C	(termotranszfer)	és	
0–40°C	(direkt	termo)

•	Tárolási	hőmérséklet:	-40°C–60°C
•	Üzemi	páratartalom:	20–85%	(nem	kicsapódó)
•	Tárolási	páratartalom:	5–85%	(nem	kicsapódó)
Elektromos jellemzők
•	Univerzális automata (auto-ranging) tápegység; 
90–265	V	váltakozó	áram;	48–62	Hz	(PFC-
támogatással)

•	Energy Star-megfelelés
Hatósági engedélyek
•	 IEC	60950,	EN	55022	Class	B,	EN	55024,	EN	
61000-3-2,	EN	61000-3-3

•	 Jelölések:	UL,	CE	Marking,	FCC-B,	ICES-003,	
VCCI, C-Tick, NOM, IRAM, CCC, GOST-R

Fizikai jellemzők (ZT220 lezárva)
•	Szélesség:	239	mm
•	Magasság:	280	mm
•	Mélység:	432	mm
•	Súly:	7,8	kg

Fizikai jellemzők (ZT230 lezárva)
•	Szélesség:	242	mm
•	Magasság:	277	mm
•	Mélység:	432	mm
•	Súly:	9,1	kg

Opciók és kiegészítők
•	Leválasztás	–	előoldali,	passzív	leválasztási	opció,	
visszacsévélő	orsó	nélkül

•	 Leválasztás	–	előoldali,	passzív	leválasztási	opció,	
visszacsévélő	orsóval	(csak	gyárilag	szerelt)

•	Vágó	–	előoldali	guillotine	vágó
•	Valós	idejű	óra	(RTC)	opció	
•	Billentyűzet-megjelenítő	egység	(KDU)

ZebraLink Megoldások
Opcionális szoftverek
•	ZebraDesigner	Pro	
•	ZebraNet™ Bridge Enterprise
•	ZebraNet	Setup	Utilities	v	7.0
•	ZBI	2.0™	ZBI-Developer™

Csatlakozás opcionálisan
•	ZebraNet®	b/g/n	vezeték	nélküli	
nyomtatószerver	(belső)

•	ZebraNet	10/100	PrintServer	(belső	vagy	külső)
•	Centronics®	párhuzamos	port	(belső)	

Firmware
•	ZPL II®

•	Zebra Global Printing Solution
•	EPL2™ (2012 végén)
•	Webes nézet és riasztás
•	ZBI 2.0 (opcionális)

Barcode szimbolikák
•	Lineáris	vonalkódok:	Code	11,	Code	39,	 
Code	93,	Code	128,	Code	93,	Code	128	A/B/C	
alkészletekkel és UCC Case Code-okkal, ISBT-128, 
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC és EAN 2 
vagy	5	karakteres	bővítésekkel,	Plessey,	Postnet,	
Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-
5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code

•	Kétdimenziós:	Aztec,	Codablock,	PDF417,	
Code	49,	Data	Matrix,	MaxiCode,	QR	Code,	
MicroPDF417,	TLC	39,	RSS-14	(és	kompozit)

Betűtípusok és grafikák
•	7	bitmap,	1	skálázható	(CG	Triumvirate™	Bold	

Condensed). Tartalmazza az Agfa Monotype 
UFST® technológiáját

•	Előtöltött	Unicode™-kompatibilis	skálázható	
betűtípusok	EMEA	karakterkészletekhez

•	A	következő	kódoldalt	támogató	nemzetközi	
karakterkészletek:	IBM® Code Page 850

•	Felhasználó	által	meghatározott	betűtípusok	
és	grafikák	támogatása,	az	egyedi	logókat	is	
beleértve

•	ZPL II rajzolási parancsok (keretek és vonalak)

Az	optimális	nyomatminőséghez	és	nyomtatási	
teljesítményhez eredeti Zebra kellékanyagok 
használata javasolt.
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