
Ο αισθητήρας αναλωσίμων 
σας δίνει περισσότερες 
επιλογές εκτύπωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δυνατοτήτων εκτύπωσης 
ετικετών με διαφορετικές 
εγκοπές ή της τοποθέτησης 
πολλαπλών ετικετών 
εγκάρσια στο πλάτος 
εκτύπωσης.

Διαθέτει πολλαπλές 
επιλογές συνδεσιμότητας. 
Επιλέξτε ανάμεσα σε USB, 
διασύνδεση σειριακή ή 
Ethernet 10/100 αυτόματης 
ανίχνευσης, καθώς και 
τις τελευταίες επιλογές 
ασύρματης δικτύωσης 
802.11ac Wi-Fi και Bluetooth 
4.1. Υποστηρίζει ταυτόχρονη 
σύνδεση Wi-Fi και Ethernet.

Ο ZD420 έχει απόλυτη 
συμβατότητα με τις 
υπάρχουσες εφαρμογές 
Zebra (γλώσσες 
προγραμματισμού ZPL 
και EPL). Υποστηρίζει 
επίσης τις περισσότερες 
γλώσσες προγραμματισμού 
εκτυπωτών άλλων 
κατασκευαστών.

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210 9270651-3 & 210 9026001, Fax: 210 9011283, www.albanis.gr, Email: sales@albanis.gr
Yποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τηλ: 2310-529729, Fax: 2310-529759, Email: north-sales@albanis.gr

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΖΕΒΡΑ ZD420

ZEBRA ZD420
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ, 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Προσφέρει περισσότερα εικονίδια κατάστασης και μια νέα κασέτα μελανοταινίας ώστε η 
φόρτωση αναλωσίμων να γίνεται με απλό και εύκολο τρόπο. Διαθέτει κάθε σύγχρονη ενσύρματη 
και ασύρματη δυνατότητα διασύνδεσης και υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες προγραμματισμού 
εκτυπωτών. Παρακολουθείστε και διαχειριστείτε αποτελεσματικά όλους τους εκτυπωτές 
ZD420 ακόμα και μέσω Internet χάρη στην υποστήριξη υπηρεσιών cloud. Αρχίστε να εκτυπώνετε 
αμέσως χάρη στη γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και την έξυπνη λειτουργία. Απλά 
αποσυνδέστε τον υπάρχοντα εκτυπωτή, συνδέστε τον ZD420 και είστε έτοιμοι για εκτύπωση. 
Και με την προαιρετική υπηρεσία Zebra OneCare έχετε υποστήριξη από τον κατασκευαστή 
που καλύπτει τα πάντα, από την φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης μέχρι φθαρμένες κεφαλές 
εκτύπωσης.

Εύκολη και αποδοτική διαχείριση εκτυπωτή
Ο Zebra ZD420 είναι ο μόνος θερμικός εκτυπωτής που η φόρτωση αναλωσίμων διαρκεί 
λίγα δευτερόλεπτα. Πέντε εικονίδια κατάστασης εκτυπωτή: Κατάσταση, παύση, δεδομένα, 
αναλώσιμα, δίκτυο, παρέχουν κάθε πληροφορία που χρειάζεστε για να διατηρήσετε τον 
εκτυπωτή σας σε διαρκή λειτουργία. Τώρα με μια ματιά μπορείτε να δείτε αν απαιτείται 
αντικατάσταση ενός αναλωσίμου, εάν η σύνδεση του δικτύου είναι ενεργή και πολλά άλλα.

Ο ZEBRA ZD420 ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 4 ΙΝΤΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 


