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Termotransférová tlačiareň Zebra ZT230

ZT230

Zebra T Z230 je najnovším prírastkom radu termotransférových tlačiarní Zebra. Táto tlačiareň strednej triedy má nahradiť 
súčasný model S4M Stripe. Odolná kovová konštrukcia umožňuje využiť tlačiareň v distribučných skladoch, ľahkom priemysle a 
logistike. Tlačiareň sa dodáva s rozlíšením tlačovej hlavy 200 a 300 DPI.

 » Max. šírka potlače 104 mm, rozlíšenie 203 alebo 300 DPI
 » Odolná kovová kostra s plastovými krytmi
 » Displej pre jednoduchšie ovládanie, riadiaci panel s 

displejom a 10 tlačidlami pre ľahšie ovládanie, nastavenie 
a odpočet parametrov tlačiarne, bočné okienko pre ope-
ratívnejšiu kontrolu stavu nepotlačených etikiet a pásky

 » Jednoduchá obsluha i údržba - vyžaduje minimálne 
zaškolenie obsluhy

 » Pamäť RAM 128 MB, flash 128 MB 
 » ZBI (Zebra Basic Interpreter) - umožňuje ľahké začlene-

nie do existujúcich systémov alebo možnosť pripojenia 
vstupných periférií (váhy, snímač čiarového kódu) 

priamo k tlačiarni, sériový a USB port, voliteľne paralelný 
Centronics

 » Štandardné rozhranie - sériové RS-232 a USB, ako alterna-
tiva je možný paralelný alebo interný ZebraNet 

 » Jednoduchá integrácia do siete prostredníctvom voli-
teľného interného alebo externého tlačového servera 
ZebraNet 10/100 Print Server alebo bezdrôtového 
interného ZebraNet a/b/g/n PrintServer

 » Možnosť dodatočného rozširovania o rôzne voliteľné 
príslušenstvo, kompatibilita s ostatnými tlačiarňami 
Zebra vďaka jazyku ZPL II

 » Použitie: priemyselné prostredie, sklady,  a pod.

Popis

Charakteristika
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Technické údaje

Voliteľné rozšírenia
 » Rozhranie paralelné
 » Interný ethernet 10/100 a bezdrôtové 802.11 a/b/g/n
 » Prestavba na 300 DPI
 » Jednoduchý odlepovací modul bez vnútorného odvíjacieho trnu
 » Odlepovací modul s vnútorným odvíjacím trnom (z výroby)
 » Rezač vrátane zachytávacieho koša
 » Externá klávesnica s displejom KDU
 » Hodiny reálného času

 » Typ tlače: Termotransfértlač alebo priama termotlač
 » Rozlíšenie: štandardne: 203 DPI (8 bodov/mm) 

                        voliteľne: 300 DPI (12 bodov/mm)
 » Tlačová rýchlosť: programovo voliteľná 

203 DPI: až 152 mm/s 
300 DPI: až 152 mm/s

 » Šírka potlače: max. 104 mm
 » Maximálna dĺžka potlače kont. média: 

203 dpi: 3988 mm 
300 dpi: 1854 mm

 » Médium: kotúč s priemerom max . 203 mm, priemer 
dutinky min. 25,4/40/7 6 mm

 » Šírka média: min. 19,4 mm, max. 114 mm
 » Hrúbka média: 0,076 až 0,25 mm
 » Typ média: kontinuálna alebo nekontinuálna (etikety 

na svetlejšom podklade, s vyseknutým oddeľovacím 
otvorom alebo čiernou značkou)

 » Max. dĺžka potlače etikety: 991 mm
 » Termotransferpáska: šírka pásky by mala byť minimálne 

rovnaká alebo väčšia než šírka média 
Štandardné dĺžky : 450m 
Max . vonkajší priemer TTR: 81 .3 mm 
Priemer dutinky : 25,4 mm 
Typ návinu : OUT 

 » Pamäť: štandardne 128 MB flash (užívateľsky prístupné 
58 MB), voliteľne: až 128 MB DRAM

 » Rozhranie: Sériové RS-232 a USB
 » Čiarové kódy: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, 

ISBT 128, UPC/EAN vrátane dodatkových kódov, Postnet, 
Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, 
LOGMARS, MSI, Plessey, Codabar 
dvojdimenzionálne kódy: PDF 417, Micro PDF 417, 
Codablock, Code 49, MaxiCode, Datamatrix , QR Code, 
Aztec

 » Fonty: 7 bitmapových fontov - zväčšenie až 10x na šírku i 
na výšku, vektorový font CG Triumvirate Bold Condensed, 
podpora užívateľských fontov (vrátane českých) a grafiky

 » Riadenie: Zebra Programming Language ZPL II - za-
bezpečuje kompatibilitu s ostatnými tlačiarňami Zebra; 
Zebra Global Printing Solution, EPL2 (od roku 2012), Web 
Viewa a Alert, ZBI 2.0

 » Operačná teplota: +5°C až +40°C
 » Skladovacia a prepravná teplota: -40°C až +60°C
 » Relatívna vlhkosť: 20 až 85% (nekondenzujúca), sklado-

vacia 5 až 85% (nekondenzujúca)
 » Napájanie: 100-240VAC, 47 až 63 Hz, poistka 5A
 » Rozmery (ŠxVxH): 242 x 277 x 432 mm
 » Hmotnosť: 9.1 kg


