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ZEBRA ZT620 
Nagyteljesítményű ipari címkenyomtató 

 

 

A Zebra ZT620-as nyomtató a Zebra Xi4 nyomtató utódja, amely a korábbi 
nyomtatókhoz képest nagyobb grafikus kijelzőt és modernebb LinkOS alapú 
belső rendszert kapott. Bár a karakterisztikák javultak, a cél azonos maradt: a 
vonalkód nyomtató legfelső kategóriájának képzése. Nincs még egy 
nyomtató, melyet akár a nap 24 órájában is folyamatosan lehetne terhelni. 
Az eszközt elsősorban nagy igénybevételű és kivételes megbízhatóságot 
követelő ipari alkalmazásokra és különleges címkézési feladatokra tervezték. 

A nyomtató mechanikája és burkolata teljes egészében fémből készült, a 
belső mozgó alkatrészek gyakorlatilag karbantartásmentesek. Az új ZT620 
sorozat egyikében sincs hűtőventilátor, a termelődő hőt fémelemek 
segítségével vezetik el, ennek köszönhetően a készülék belseje nem 
porosodik. A kinyomtatott címkékre az egy- és kétdimenziós vonalkódon kívül 
grafika, logó és tetszőleges fontkészlet is kerülhet. 

A sík nyomtatófej gyűrődésmentes festékszalag továbbítást garantál. Az 
előlapon többnyelvű háttérvilágítással ellátott nagyméretű grafikus LCD 
kijelző tájékoztat a nyomtatási információk megjelenítéséről és az esetleges 
hibaüzenetekről. A kezelőgombok használata kézenfekvő, egyszerű, mely 
során egy gombbal több funkció beállítása is elvégezhető. 

Valamennyi Zebra ZT620 nyomtató már alapjáraton tartalmazza a hálózati 
interfész meghajtót, azaz a belső printszervert. A LinkOS szoftvere 
segítségével, olyan speciális szoftverek tölthetőek rá, amellyel más 
gyártmányú címkenyomtatók emulálhatóak vagy a PDF alapú címke 
nyomtatás is egyszerűvé tehető. 

Tulajdonságok: 

• Vonalkódok nyomtatása 
(összes 1D és 2D vonalkód) 

• 203dpi, 300dpi felbontás 
• Többnyelvű SZÍNES LCD 

kijelző 
• Termo vagy Termo-transzfer 

nyomtatási mód  
• ZPL és EPL nyomtató nyelv 
• USB, RS232. Gigabit LAN 

Ethernet, 802.11ac  
• Opciók: címkeadagoló 

egység    teljes felcsévélővel,  
vágóegység 

 

Főbb alkalmazási 
területek: 

• Nagykereskedelem 
• Gyártás 
• Szállítmányozás 

 



                               
 

 
 

 

Mechanikai tulajdonságok 

Külső méret: 50,5 cm * 34,15 cm * 39,57 cm 

Súly: 26 kilogramm 

Rendszerfelépítés 

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

Memória: 1GB SDRAM, további 2 GB lineáris Flash 

Beépített fontkészlet: 2 fajta skálázható, 16 fajta bittérképes 
Maximális nyomtatási 
sebesség: 356 mm/sec (203dpi) 305 mm/sec (300dpi) 

Maximális nyomtatási 
szélesség: 168 mm 

Címke vastagság: 0.058 mm és 0.25 mm között 
Címke típusok: 
 

folyamatos, hajtogatott papír címkék, öntapadó 
címke nyomtatás 

Festék szalag: 450 mm 

Tekercs befogadó képesség: 203 mm külső átmérő, 76 mm belső átmérőjű 
tekercsen 

Opciók: címkeleválasztó felcsévélővel, vágóegység 

Alkalmazási környezet 
Működési hőmérséklet 
tartomány: 

5°C és 40°C között 
(Direkt termo nyomtatás esetén 0 °C-tól) 

Vezeték nélküli kommunikáció 
Interfészek: 
 

USB 2.0 High Speed, RS232, Gigabit Ethernet, 
BlueTooth 4.0 
Két “üres” kommunikációs slot pl. 802.11ac kártya 
számára, IEEE 1284 párhuzamos, Ethernet és 
applikátor interfész 

Garancia 

Jótállás: 2 év (nyomtató fejre 6 hónap) 

 

 

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 
 


