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ZEBRA	ZD230t	 
Asztali	termo-transzfer	címkenyomtató	
 
 
 

 A legújabb ZD230t sorozatú nyomtató a Zebra asztali nyomtató családjának 
legnagyobb mennyiségben gyártott termo-transzfer nyomtatójának a GC420t-
nek az utódja.  Az új ZD230-as sorozat az összes asztali, közepes és ipari Zebra 
nyomtatóval kompatibilis.  

Nagyszerű karakterisztikái közé sorolható, hogy akár felváltva küldhetünk EPL 
vagy ZPL nyelvű címkenyomtató parancsot, hiszen a nyomtató mindkettő 
program nyelvet felismeri és szimultán kezeli.  

A ZD230t egy termo-transzfer nyomtató, amely az jelenti, hogy nyomtathatunk 
termo-címkére, normál papírra vagy akár műanyag alapú címkére is, termo-
festékszalag segítségével. 

A ZD230t kagylóhéj formában nyíló (OpenACCESSTM formaterv) fedőlapja 
biztonságos és egyszerű használatot biztosító dupla falú szerkezet. A nyomtatók 
átlátszó fedőlapja felnyitás nélkül biztosítja a címkékre való rálátást. A nyomtató 
256MB-os Flash memóriája címke formátumok és karakter készletek állandó 
tárolására alkalmas.  

A nyomtató USSB és LAN csatlakozással érhető el, de opcionálisan WLAN opcióval 
is rendelhető. Fontos megjegyezni, hogy a nyomtató csak 203dpi felbontással 
érhető el. 

 

 

 

Tulajdonságok 

• Vonalkódok nyomtatása 
• Az összes 1D és 2D vonalkód  

támogatása 
• 203dpi nyomtató felbontás 
• Állítható címkeérzékelő (BM) 
• Termo vagy Termo-transzfer 

(Festékszalag szalagos) 
kivitelben elérhető  

• ZPL és EPL nyomtató nyelv 
• Opcionális WLAN csatlakozás 
• Windows nyomtató driverek 
• Opcionális leválasztó és 

vágóegység 
• Fehér színben is elérhető 

 
 

Főbb alkalmazási 
területek 

• Kiskereskedelem 
• Belépőjegy nyomtatás 
• Postai szolgáltatások  
• Játékszelvény nyomtatás 
• Egészségügyi alkalmazások 

 
 



                               
 

 
 

 

 

Mechanikai tulajdonságok 
Méret: 26,7 cm x 19,7 cm x 19,1 cm 
Súly:  1,1 kilogramm 
Rendszer felépítés 
Nyomtatási sebesség (max): 102 mm / sec 
Nyomtatási szélesség (max): 104 mm 
Felbontás: 8 pont/mm 203DPI  
Tekercs befogadóképesség: 127 mm külső átmérő 
Címke típusok: folyamatos, hajtogatott papír címkék, öntapadó 

címke nyomtatás 
Címke vastagság: 0,08 mm – 0,19 mm 
Beépített fontkészlet: 1 fajta skálázható,  

16 fajta bittérképes (ZPL),  
5 fajta EPL 

Opciók: címkeleválasztó, vágóegység 
Festék szalag: 74m 300m  
Memória: 128 MB RAM / 256 MB Flash 
Alkalmazási környezet 
Működési hőmérséklet: 4,4°C és 41°C között 
Vezeték nélküli kommunikáció 
Interfészek: USB LAB opcionálisan WLAN  
Garancia 2 év (nyomtató fejre 6 hónap) 

           

 

 

Technikai paraméterek 
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