Oferta produktów

ZEBRA

®

Rozwiązania do identyfikacji, śledzenia i lokalizacji
w dynamicznym świecie

Z Zebrą zawsze będziesz na czele
W dzisiejszym dynamicznym środowisku rozwiązania firmy Zebra do druku cyfrowego
na żądanie i automatycznej identyfikacji pomagają w identyfikacji, śledzeniu i lokalizacji
aktywów, transakcji i osób. Dzięki nim zawsze będziesz o krok do przodu.

Drukarki klasy wysokiej
Drukarki Zebra klasy wysokiej potrafią sprostać nawet najtrudniejszym
zadaniom, zapewniając wydajność i niezawodność wymaganą
w zastosowaniach krytycznych w Twojej firmie.

Seria

Szerokość nośników (mm)
114

140

180

Liczba etykiet dziennie1

Rozdzielczość druku

Maks. szybkość druku

Nieograniczona

203dpi (wszystkie)
300dpi (oprócz 140Xi4)
600dpi (tylko 110Xi4)

356 mm/s2

224

Xi4™

1

Interfejsy

802.11b/g

Przy założeniu, że szerokość etykiety wynosi 100 mm. 2 Zależy od modelu i rozdzielczości.

Drukarki klasy średniej
Drukarki Zebra klasy średniej dla przemysłu i handlu zapewniają niezawodne
i ekonomiczne rozwiązanie do wielu różnych zastosowań i środowisk pracy.

Seria

Szerokość nośników (mm)

Interfejsy

Liczba etykiet dziennie2

Rozdzielczość druku

Maks. szybkość druku

7500

203 dpi
300 dpi

203 mm/s
305 mm/s
254 mm/s

4000

203 dpi
300 dpi
600 dpi

254 mm/s
203 mm/s
102 mm/s

2500

203 dpi
300 dpi

152 mm/s

Rodzaj

Rozdzielczość druku

Maks. szybkość druku

OEM/do zabudowy

203 dpi

Do 150 mm/s

OEM/do zabudowy,
biurkowe

203 dpi

Do 150 mm/s

OEM

203 dpi

Do 150 mm/s

115

105SLPlus™

802.11b/g1
114

1

178

Z Series®

802.11b/g1
1

114

Seria ZT200

1

1

802.11a/b/g/n1

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe. 2 Przy założeniu, że wysokość etykiety wynosi 100 mm.

Drukarki kioskowe i do zabudowy
Wytrzymałe drukarki kioskowe Zebra oferują szereg cech i funkcji
zapewniających szybkie, niezawodne i uniwersalne drukowanie w
wielu różnych zastosowaniach.

Seria
Drukarki
paragonów

Drukarki
biletów

Kioskowa
stacja
drukująca

Symbole
interfejsów:

Szerokość nośników (mm)
82,5

54

112

Interfejsy

216

82,5

82,5

Bluetooth®

Ethernet

IrDA®

Podczerwień

Równoległy

Szeregowy USB

Drukarki biurkowe
Gdy dysponujemy niewielką przestrzenią, doskonałym rozwiązaniem
są łatwe w obsłudze drukarki biurkowe Zebra o niewielkich rozmiarach
i przystępnej cenie.

Seria
2824 Plus
Transferowa
& termicznotransferowa)
GC420 (Transferowa
& termicznotransferowa)
GK420, GX420 &
GX430 (Transferowa
& termicznotransferowa)
1

Szerokość nośników (mm)

Interfejsy

50

1

100

1

Liczba etykiet dziennie2

Rozdzielczość druku

Język drukarki

800

203 dpi

EPL i ZPL
(zainstalowane oba języki)

800

203 dpi

EPL i ZPL
(zainstalowane oba języki)

1600

203 dpi i 300 dpi
(zależy od modelu)

EPL i ZPL
(zainstalowane oba języki)

2

100

802.11b/g

Wymagany wewnętrzny lub zewnętrzny serwer druku ZebraNet® Print Server (10/100). 2 Przy założeniu, że wysokość etykiety wynosi 100 mm.

Drukarki przenośne
Urządzenia z szerokiego asortymentu przenośnych drukarek Zebra w połączeniu
z technologią bezprzewodową umożliwiają drukowanie etykiet i paragonów
na bieżąco w niemal każdym środowisku.

1

Seria

Rodzaj drukarki

P4T™ (druk
termiczny lub
termotransferowy)

Paragony, przywieszki i etykiety

Szerokość nośników (mm)

Wytrzymałość

Interfejsy

(odporność na upadki w metrach)

Waga (kg)

Klasa IP2

1,53

1,32

14
(54 z opcjonalnym
pokrowcem
ochronnym)

1.5 (QLn320/QLn220)
1.8 (QLn420)

0,70/1,06
/1,15

43 (54 z pokrowcem
opcjonalnie)

1,82

0,70/0,97

54

1,2

0,37/0,44

42

1,2

0,25

Nie dot.

104

802.11b/g
55

Seria QLn™
(druk termiczny)

Paragony i etykiety

Seria RW™
(druk termiczny)

Paragony i etykiety

Seria MZ™
(druk termiczny)

Paragony oraz etykiety ciągłe
(opcja personalizacji)

EM 220™
(druk termiczny)

Paragony

79

56

1

112

1

1

104

802.11b/g1
48

74

IrDA

802.11b/g1

1

58

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe. 2 Klasa IP określa stopień ochrony drukarki przed wnikaniem ciał stałych (pyłu) i cieczy (deszczu). Im wyższa wartość, tym większa odporność urządzenia.

Drukarki opasek na rękę
Drukarka opasek na rękę HC100™ ze zintegrowanym wkładem z nośnikiem
oferuje kompletne rozwiązanie do drukowania opasek na rękę.

Model

Rozmiary opasek

Interfejsy

Rozdzielczość druku

Maks. szybkość druku

300 dpi

102 mm/s2

Z-Band® Direct i Z-Band Comfort dla dorosłych: 25 mm x 279 mm
Z-Band QuickClip™ dla dorosłych: 30 mm x 279 mm

HC100
(Nowa wersja 1.0)

Z-Band Direct i Z-Band Comfort dla dzieci: 25 mm x 178 mm
Z-Band QuickClip dla dzieci: 25 mm x 178 mm

802.11g2

DELIKATNE Z-Band Direct dla noworodków: 19 mm x 195 mm
Z-Band Fun i Z-Band Splash: 25 mm x 254 mm

1

Zależny od wersji oprogramowania oraz wyboru kasety. 2 Opcjonalnie ekstra.

Symbole
interfejsów:

Bluetooth

Ethernet

IrDA

Podczerwień

Równoległy

Szeregowy USB

Mechanizmy drukujące
Mechanizmy drukujące OEM przeznaczone są do montowania
w maszynach etykietujących i zapewniają niezawodny i wydajny
druk etykiet w zastosowaniach bez nadzoru.

Seria

Szerokość nośników (mm)
114

Interfejsy

Rozdzielczość druku

Maks. szybkość druku

Nieograniczona

203 dpi
300 dpi

305 mm/s2

180

Seria ZE500

1

Liczba etykiet dziennie2

802.11b/g1

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe. 2 Zależy od modelu i rozdzielczości.

Drukarki/kodery RFID
Drukarki/kodery RFID przyczyniają się do natychmiastowej
i wymiernej poprawy sprawności operacyjnej, dokładności
i przejrzystości łańcucha dostaw.

Model/seria

Szerokość nośników (mm)

Interfejsy

Liczba etykiet dziennie

HF/UHF

Rozdzielczość druku

Maks. szybkość druku

800

HF

203 dpi

102 mm/s

Nieograniczona

UHF

203 dpi
300 dpi
600 dpi

356 mm/s2

4000

UHF

203 dpi
300 dpi

254 mm/s
203 mm/s

Zależy od warunków

UHF

203 dpi

76,2 mm/s

100

R2844-Z™
1

114

R110Xi4™

802.11b/g
114

1

1

178

Seria RZ™

802.11b/g1
104

RP4T™

1

802.11g1

1

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe. 2 Zależy od modelu i rozdzielczości.

Drukarki kart plastikowych

Rodzaj
drukarki

Kolorowa/
monochromatyczna

Szybkość druku

Opcje interfejsów

Rodzaj kodowania
Pasek magn./stykowe karty
chipowe/ bezstykowe karty
chipowe
Pasek magn./stykowe karty
chipowe/ bezstykowe karty
chipowe
Pasek magn./stykowe karty
chipowe/ bezstykowe karty
chipowe

Laminator

Podajnik kart

–

Nie dotyczy

–

Do 100 kart

–

100/220 kart

Jednostronna

Mono i/lub kolor

ZXP Series 3™

Jedno- lub
dwustronna

Mono i kolor

5/20/26
sekund na kartę

P330i™,
P330m™,
P430i™

Jedno- lub
dwustronna

Mono i/lub kolor

102/144/692
kart na godzinę

ZXP Series 8™

Jedno- lub
dwustronna

Mono i kolor

170/190
kart na godzinę

Pasek magn./stykowe karty
chipowe/ bezstykowe karty
chipowe

–

Do 150 kart

ZXP Series 8
z laminatorem

Jedno- lub
dwustronna

Mono i kolor

170/190
kart na godzinę

Pasek magn./stykowe karty
chipowe/ bezstykowe karty
chipowe

Jedno- lub
dwustronny

Do 150 kart

Wydawanie kart na
miejscu

P100i™

7.6/30/35/40
sekund na kartę

Seryjne wydawanie kart

Seria

Wydawanie
kart z zabezpieczeniami

Wydawanie
kart

Zebra oferuje szeroki wybór drukarek kart, które drukują na żądanie ostre wydruki
monochromatyczne lub w pełnym kolorze – od szybko personalizowanych kart po
karty identyfikacyjne o wysokiej rozdzielczości w żywych kolorach.

Symbole
interfejsów:

Bluetooth

Ethernet

Podczerwień

Równoległy

Szeregowy USB

Usprawnianie działania firm

Zebra pomaga firmom w identyfikacji,
zarządzaniu i śledzeniu aktywów,
transakcji i osób, oferując specjalistyczne
rozwiązania do druku cyfrowego na żądanie
i automatycznej identyfikacji.
Zebra cieszy się zaufaniem klientów na całym świecie.
Ponad 90% firm z listy Fortune 500
używa drukarek, materiałów eksploatacyjnych,
produktów RFID i oprogramowania firmy
Zebra w celu podniesienia wydajności, jakości
i standardu obsługi klientów oraz obniżenia kosztów.
Pomagamy firmom odnosić sukcesy na wielu
różnych rynkach:
• Transport i logistyka
• Produkcja
• Handel detaliczny
• Ochrona zdrowia
• Usługi pocztowe i kurierskie
• Administracja publiczna
• Turystyka i gastronomia
• Praca mobilna
• Edukacja
• Bankowość

Rozwiązania dla firm
Zebra Technologies z centralną siedzibą w Wielkiej
Brytanii zapewnia sprzedaż produktów, w tym
specjalistycznych etykiet, oraz wsparcie techniczne
w całym regionie EMEA. Więcej informacji można
znaleźć na stronie: www.zebra.com

Jakość, niezawodność i innowacyjność
Od tradycyjnych zastosowań, takich
jak etykietowanie zgodne ze standardami
oraz dla potrzeb bezpieczeństwa, po
rozwiązania usprawniające procesy biznesowe
i zapewniające imponujący zwrot z inwestycji –
wiesz, że na firmie Zebra możesz polegać.

Materiały eksploatacyjne na
indywidualne zamówienie

Oryginalne materiały eksploatacyjne
Zebra

Interfejsy i zarządzanie drukarkami

Wszystkie nasze materiały eksploatacyjne, opracowane
specjalnie do użytku z drukarkami Zebra, są
produkowane według wysokich standardów jakości.
• Oferujemy etykiety, kartoniki, papiery
paragonowe, opaski na rękę, karty plastikowe
i taśmy barwiące
• Wszystkie etykiety i taśmy są testowane
laboratoryjnie w celu zapewnienia
optymalnych rezultatów
• Oryginalne materiały eksploatacyjne Zebra
minimalizują zużycie głowicy drukarki

Produkujemy również etykiety na specjalne zamówienie
lub z gotowym kolorowym nadrukiem z różnych
materiałów odpowiednio dobranych do wymagań
klientów. Te niestandardowe etykiety mogą być także
oznaczone Twoim logo.

Nasze zaawansowane narzędzia do scentralizowanego
zarządzania drukarkami oraz opcje interfejsów, od
rozwiązań ZebraLink™ po możliwości komunikacji
bezprzewodowej, ułatwiają integrację i zarządzanie
zdalnymi drukarkami Zebra w środowisku
rozproszonym.

Wsparcie produktowe
ZebraCare™ zapewnia jakość, bezpieczeństwo
i pewność niezawodnego działania. Przykładamy
wielką wagę do tego, aby oferować klientom najlepsze
w branży usługi, zapewniając doskonałą obsługę
i wysokiej klasy wsparcie na całym świecie.

• Oferowany jest szeroki wybór materiałów do
wszystkich drukarek kodów kreskowych, drukarek
kioskowych i drukarek kart Zebra

Materiały eksploatacyjne ZipShipSM
Jeśli potrzebujesz szybkiej dostawy materiałów
eksploatacyjnych, skorzystaj z asortymentu
ZipShip. Starannie dobrany asortyment
ZipShip obejmuje najpopularniejsze nośniki
Zebra, oferowane po atrakcyjnych cenach
z wysyłką w dniu zamówienia*. Aby ułatwić
wyszukiwanie odpowiednich materiałów
eksploatacyjnych do określonych zastosowań,
udostępniamy internetowy Selektor Materiałów
Eksploatacyjnych ZipShip.
©2013 ZIH Corp. EPL, QLn, QuickClip, ZebraCare, ZebraLink i wszystkie nazwy i numery produktów są znakami handlowymi Zebra, ZipShip jest znakiem usługowym, a Stripe, Z Series, Z-Band, ZebraNet, ZPL,
Zebra i obraz głowy Zebry są zarejestrowanymi znakami handlowymi ZIH Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem handlowym Bluetooth SIG, Inc. IrDA jest zarejestrowanym
znakiem handlowym Infrared Data Association. Wszelkie pozostałe znaki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.
*dla klientów w UE/EOG/EFTA

Regionalne biuro handlowe dla Europy Środkowo-Wschodniej
ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 38 01 900 Fax: +48 22 38 01 901 E-mail: warsaw@zebra.com Web: www.zebra.com
Inne placówki w regionie EMEA
Centrala EMEA: Wielka Brytania
Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Rosja, Szwecja, Turcja, Włochy Bliski Wschód & Afryka: Dubaj, RPA
www.zebra.com
Nie wyrzucaj – oddaj na makulaturę.
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