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ZEBRA	ZQ610	 
Robosztus	prémium	mobil	nyomtatók		
 
 

 

A ZQ600 sorozat mobil nyomtatóival könnyedén lehetséges a termelékenység és 
a rendelkezésre állás maximalizálása. Egy adott igény felmerülése esetén azonnali 
válaszadás biztosítható a gyártás, a raktározás, a kiskereskedelem, az 
egészségügy és a szállítási és logisztikai alkalmazások területén.  

A továbbfejlesztett ZQ600 sorozat átveszi a Zebra méltán népszerű, korábbi QLn 
nyomtatócsalád helyét. Új technológiával, RFID változattal, innovatív kialakítással 
új szintre emeli a termelékenységet és az ergonómiát. Karakterisztikái közé 
tartozik a nagyméretű színes kijelző, az új 802.11ac és 802.11r WLAN szabvány 
szerinti WI-FI kommunikáció, a továbbfejlesztett akkumulátorkezelési 
technológia, a használat közbeni azonnali ébresztő funkció, valamint sok más 
egyéb funkció segíti a felhasználók munkáját. 

A tartós ZQ600 nyomtatócsalád fontos ismérve továbbá a robusztusság: az edzett 
üveg kijelző és a kiváló minőségű gyanta nagyobb ütésállóságot biztosít. A ZQ600 
sorozat Link-OS rendszert futtat, melynek köszönhetően így elérhető a Print DNA 
alkalmazáscsomag, segédprogramok és fejlesztői eszközök, amelyek jobb 
teljesítményt, egyszerűbb távoli kezelhetőséget és könnyebb integrációt 
biztosítanak. A ZQ600 sorozat természetesen visszamenőleg kompatibilis a QLn 
kiegészítőkkel is. 
 

 

 

Tulajdonságok 

• Legújabb WLAN szabványok 
• Gyors nyomtatás  
• Vezeték-nélküli technológia  
• Az első instant nyomtató 

ébresztő funkció 
• Színes kijelző 

 
 

Főbb alkalmazási 
területek 

• Kiskereskedelem 
• Raktárak 
• Szállítás és logisztika 
• Gyártás 
• Egészségügy 

 
 



                               
 

 
 

 

 

Mechanikai tulajdonságok 
Méret: 165 mm * 89mm * 70mm 
Súly:  0,6 kilogramm 
Rendszer felépítés 
Nyomtatási sebesség (max): 115 mm / sec 
Nyomtatási szélesség (max): 48 mm 
Felbontás: 203DPI  
Érintőképernyő: 288*240 pixel, színes 
Címke vastagság: 25-55,4 mm  
Akkumulátor, Li-Ion 3250 mAh 
Programozási nyelvek: CPCL, EPL, ZBI 2, ZPL 
Festék szalag: Termál papír  
Memória: 256 MB RAM (512 MB Flash standard) 
Alkalmazási környezet 
Működési hőmérséklet: -20°C és 50°C között 
Tárolási hőmérséklet: -25°C és 6,5°C között 
Vezeték nélküli kommunikáció 
WLAN csatlakozás: 802.11 ac, 802.11 r 
Bluetooth csatlakozás: Bluetooth 4.1 technológia, BLE 
Egyéb csatlakozás: USB, Mini-B, RS232/Soros, Ethernet (töltővel) 
Garancia  
Jótállás: 1 év gyári garancia 

(opcionális ) IBCS Essential 3 éves kiterjesztett 
garancia, 
Akkumulátor frissítés 

           

 

 

Technikai paraméterek 

 

IBCS Hungary Kft. 
1043 Budapest, 
Aradi utca 16. 
Tel.: +36 1 451 6070 
Fax: +36 1 399 9707 
info@ibcs.hu 
www.ibcs.hu 
 


