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ZEBRA ZD410 

asztali címkenyomtató 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ZD410-as a Zebra asztali nyomtató családjának legújabb modellje, amely 

már 300 dpi felbontású nyomtatófejjel is rendelhető.  Szintén újdonság, 

hogy az állítható címkeérzékelő alapfelszereltség lett a nyomtatón.  

A Zebra ZD410-es nyomtató a több mint 10 éve gyártott LP2824-es 

nyomtató utódja,  

Az új nyomtató előnye a többi LP2824 sorozatú nyomtatóhoz képest, hogy a 

a kiegészítő opciók (vágóegység, címkeleválasztó, RS232 port vagy Ethernet 

port) egyszerűen a helyszínen utólag illeszthető a nyomtatóhoz.   

A ZD410 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 

mindkettő program nyelvet felismeri és szimultán kezeli. Mindezt 

alapkiépítésben, „firmware” csere igénye nélkül. A nyomtató a LinkOS 

segítségével más nyomtató nyelveket is ismer.  

A ZD410 termo elven működik, amely az jelenti hogy termo-címkére vagy 

papírra nyomtathatunk. , akár normál papír vagy szintetikus címkére 

festékszalag segítségével.  

A ZD410 nyomtató normál vagy kórházakban használható egészségügyi 

változatban is rendelhető. Az egészségügyi változat fehér színű, a 

fertőtlenítőszereknek ellenálló burkolattal lett ellátva, biztosítva a 

legmagasabb fokú elvárásokat.  . 

Vonalkódok nyomtatása 

Az összes 1D és 2D vonalkód  

203 dpi  vagy 300 dpi 

nyomtató felbontás 

Állítható címkeérzékelő 

Direkt  termo nyomtatási mód  

ZPL és EPL nyomtató nyelv 

Opcionális címkeleválasztó 

LinkOS szoftver 

 Opcionális leválasztó vagy 

vágó egység 

USB csatlakozás 

Opcionális Ethernet , RS232 

vagy WLAN 802.11ac 

csatlakozás 

Windows nyomtató driverek 

NFC alapú webes support 

szolgáltatás 



 
 

 

 

 

 

 

 

Külső méret: 22 cm x 11,5 cm x 15,1 cm 

Súly: 1 kilogramm 
Maximális nyomtatási 
sebesség: 152 mm/sec 203dpi  102 mm/sec 203dpi 
Maximális nyomtatási 
szélesség: 60  mm 

Interfészek:: 
USB opcionálisan utólag RS232 vagy Ethernet 
gyárilag Wlan 802.110ac és Bluetooth 

Címke vastagság: 0.08mm és 0.12 mm között 

Felbontás: 8 pont/mm 203DPI vagy 12 pont/mm 300DPI 

Memória 256 MB RAM / 512 MB Flash 
Működési hőmérséklet 
tartomány: 4,4°C - 41°C 

Beépített fontkészlet: 
1 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes (ZPL),  
5 fajta EPL 

  

  

Opciók : címkeleválasztó, vágóegység,  

Garancia 1 év (nyomtató fejre 6 hónap 

Címke típusok: 
folyamatos, hajtogatott papír címkék, öntapadó 
címke nyomtatás 

Tekercs 
befogadóképesség max.: 127 mm külső átmérő 
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