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iMZ 220 
mobil termo nyomtató család 

Az iMZ™ széria a korábbi MZ szériát váltja a Zebra termékpalettáján. A 

kifejezetten mobil blokk nyomtatásra kifejlesztett nyomtató család már 

támogatja a Bluetooth® az Apple® iOS, az Android™, a WinMobile és a 

BlackBerry® platformokat is. A Near Field Communication (NFC) 

technológiára épülő Print Touch™ segítségével gond nélkül használható 

erre alkalmas okostelefonnal, vagy tablettel is. A Link-OS szoftver 

megoldás segítségével könnyen konfigurálható, felügyelhető és 

rendszerbe illeszthető a nyomtató. 

A nyomtatót olyan helyeken használhatjuk leginkább, ahol nagyszámú és 

kicsi mobil nyomtatóra van szükség: éttermekben a vendégek előtt 

nyomtatott számla készítésére vagy a mobil értékesítés támogatására a 

boltokban, illetve olyan területeken, mint az áruterítés, kézbesítés, 

óraleolvasás. 

A legfontosabb előnye a termo-nyomtatásnak, hogy nem igényel a 

nyomtatáshoz festékszalagot, így nem szükséges annak cseréjéről sem 

gondoskodni. Festékkopás nem lép fel, így az első és utolsó kinyomtatott 

bizonylat minősége megegyezik, ráadásul hangtalanul és pillanatok alatt 

kész a nyugta, számla, egyéb átvételi elismervény, amely kontrasztos 

betűinek köszönhetően könnyen olvasható még nagyobb távolságról is. 

Az iMZ 220-hoz a legkülönfélébb papír típusok közül válogathatunk, a 

normál kivitelűek 1, 3 vagy 5 évig, a legidőállóbb pedig akár 12 évig is 

eltartható normál körülmények között anélkül, hogy az információ 

lényegesen elhalványulna rajta. 

Az iMZ 220-as gyors, nyomtatási sebessége 76,2 mm/sec, így egy nyugta 

vagy számla több példányát egymás után, néhány másodperc alatt 

megkaphatjuk. Sok kritika érte korábban az elhalványuló termo-papírokra 

nyomtatott bizonylatot, ezt a problémát ma már megoldják az 

újfejlesztésű termo-papírok. Ezek rendkívüli tulajdonsága az, hogy akár 5-

10 évig is megőrzik a kinyomtatott információt, amely számlák, 

szállítólevelek esetén különösen fontosak, és törvényi előírás is kötelez 

erre bennünket. 

A nyomtató IP42 kivitele nem olyan kimagasló por és nedvesség álló 

képességű, mint az RW család, de védőtok kiegészítéssel megóvható. 

 

 

Tulajdonságok 

 Nagyon könnyű, hordozható 
kialakítás 

 Egész napos munkavégzésre 
tervezett Li-Ion akkumulátor 

 Direkt termo nyomtatás: 
vonalkódok, szöveg, grafika 

 203 dpi nyomtató felbontás 

 Gyors 32 bites processzor 

 Beépített akkumulátortöltő 

 USB csatlakozás 

 Vertikális és horizontális 
nyomtatás támogatása 

 Könnyű kellékanyag feltöltés 

 4 LED-es kijelző a funkciók 
kijelzésére 

 Opcionális: Bluetooth® és 
WLAN 

Alkalmazás területek 

 Mobil értékesítés 

 Parkolójegyek, 
büntetőcédulák 

 Szállítmányozás, logisztika 

 Vendéglátás 
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Technikai paraméterek 

Külső méret: iMZ220: 80,77 mm x 135,6 mm x 57,4 mm; 0,32 kg (akkuval) 

Felbontás: 203 dpi 

Memória: 128 MB RAM, 128MB flash 

Nyomtatási sebesség: max. 102 mm/s 

Nyomtatási szélesség: iMZ220: 48,3 mm 

Működési tartomány: hőmérséklet:  -10 C° … + 50 C°  
páratartalom: 10 – 90 % (nem lecsapódó) 

Kommunikáció: USB 2.0 
Bluetooth 2.1 opcionális 
WLAN 802.11 n (a/b/g/n) opcionális 

Média mérete: maximális tekercs átmérő: 47,8 mm 10,2 – 19 mm csévén 
maximális címke szélesség: 

 iMZ220: 50,8 mm 
címke vastagság: 0,0508 mm – 0,1016 mm 

Font és karakter készlet: 25 bittérképes és 1 fajta skálázható 

Támogatott vonalkód típusok: valamennyi 1D és 2D kód 

Kiegészítők: szilikon védőtok 
IP54 védőtáska 
vállszíj 
iMZ 4-es töltő 
gépkocsi adapter 
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