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ZD500

Stolná tlačiareň Zebra ZD500
Popis

Výkonná stolná tlačiareň ZEBRA ZD500 prináša to najlepšie vo svojej triede v rýchlosti tlače a v ponúkanom množstve funkcií za 
cieľom zvýšenia efektivity a ziskovosti. Tlačiareň ponúka celý rad možností pripojenia, ľahké stiahnutie upgradov či široký rad 
aplikácií; jednoducho, Zebra ZD500 je tlačiareň vyhovujúca takmer každému pracovnému prostrediu.

Či už vaše potreby siahajú od požiadavky flexibility inovačných schopností tlače až po požiadavku úspory času, tieto tlačiarne 
ich splnia všetky. Optimalizovať tlač Vám pomôže aj príslušenstvo, ktoré si môžete ku tlačiarni zakúpiť (odliepač a precízna rezač-
ka pre rôzne druhy etikiet, cenovky, skladové štítky alebo etikety bez silikónového podkladu).

Štandardné vlastnosti
 » Metóda tlače: Thermal transfer alebo direct thermal
 » Programovací jazyk ZPL
 » Odolná dvojplášťová konštrukcia
 » Výmena valca a hlavy bez použitia nástrojov
 » Zebra Link-OS® umožňuje ľahkú integráciu a zapojenie 

tlačiarne do každého pracovného prostredia
 » OpenACCESS™  pre jednoduché vloženie média

 » Rýchle a ľahké vloženie pásky
 » Zjednodušená kalibrácia médií
 » Štyri možnosti zapojenia: USB v.2.0, sériové, paralelné 

a Ethernet (štandardne); Dual radio 802.11a/b/g/n a 
Bluetooth 3.0 (voliteľne)

 » Voliteľne UHF RFID
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Špecifikácie
 » Rozlíšenie: 203 dpi/8 bodov na mm, 300 dpi/12 bodov 

na mm 
 » Maximálna šírka tlače: 104 mm (4,09“)
 » Maximálna rýchlosť tlače: 152 mm (6 palcov za sekun-

du (ips)) - 203 dpi, 102 mm (4 ips) - 300 dpi
 » Senzory média: priesvitový a reflexívny
 » Pamäť: 128 MB (SDRAM), 256 MB (Flash)
 » Dĺžka etikety a silikónového podkladu:  nekonečný 

pás - 990 mm (39”); min. dĺžka pri použití rezača - 25,4 
mm (1”); min. dĺžka etikety so senzorom - 12,7 mm (0,5”)

 » Šírka etikety a silikónového podkladu: 19mm/0,75“ až 
108 mm/ 4,25“ 

 » Šírka kotúča: max. 127 mm (5”)
 » Šírka dutinky kotúča: 12,7 mm (0,5”), 25 mm (1,0”), 35 

mm (1,375”), 37,1 mm (1,5”), 76 mm (3”)
 » Hrúbka média: 0.08 - 0.012 mm (0.003“-0.305“)
 » Typy médií: kotúče, s výsekom, s alebo bez čiernej čiary... 
 » Páska: vonkajší priemer - 35 mm (1,36”); štandardná 

dĺžka - 74 m, šírka pásky - 33,8 mm až 109,2 mm (1,33” - 
4,3”), dutinka: vnútorný priemer - 12,7 mm/0,5”

 » Operačná teplota: 40 - 105°F (4,4 - 41°C),                                                                 
Skladovacia teplota: -40 - 140°F/-40 - 60°C 
Operačná vlhkosť: 10 - 90% nekondenzujúca R.H. 
Skladovacia vlhkosť: 5 - 95% nekondenzujúca R.H. 

 » Elektrické špecifikácie:  100-240VAV, 50-60Hz
 » Normy: emisie - FCC Part 15, Subpart B, VCCI, C-Tick; 

EN55022; Class-B, EN61000-3-2, EN61000-3-0, EN55024, 

CCC, Wi-Fi
 » Rozmery (výška x šírka x dĺžka): direct thermal - 171 

mm (6,75”) x 152 mm (6,0”) x 210 mm (8,25); thermal 
transfer -  193 mm (7,6”) x 191 mm (7,5”) x 254 mm (10”)

 » Hmotnosť: direct thermal - 1,4 kg; thermal transfer - 
2,1 kg

 » Firmware: XML, ZPL II, Web View, Alert, ZBi
 » Komunikačné rozhranie: štandardne - RS-232 auto-

-sensing Serial interface, DB-9, USB V2.0, bi-directional, 
Centronics Parallel, Ethernet, voliteľne - Wireless-Dual 
radio 802.11a/b/g/n, Bluetooth 3.0

 » Čiarové kódy: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 
93, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes, 
ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 
2- or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 
2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, 
MSI, Codabar, Planet Code, 2-Dimensional Barcodes: 
Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR 
Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (and composite), Aztec 

 » Fonty: 16 resident expandable ZPL II bitmap and two 
resident scalable ZPL fonts

 » Unicode: pre viacjazyčnú tlač
 » Príslušenstvo:  Dispenzer - odliepač so senzorom; roz-

šírenie UHF RFID  pomôže udržať vaše kritické operácie 
v medziach efektivity, rezačka pre rôzne typy médií, roz-
šírenie 300 dpi pre jemné detaily a ostré obrazy, ázijské 
a iné medzinárodné sady fontov písma, klávesnica KDU 
Plus a ZKDU s displejom

Ideálna pre tieto aplikácie:
 » Ľahká výroba

 » Zdravotníctvo

 » Maloobchod

 » Poštové služby

 » Reštauračné služby

 » Tlač etikiet s vysokým rozlíšením

ZD500 vyhovie všetkým Vašim požiadavkam!


