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ZQ220
Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η ZEBRA TECHNOLOGIES ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΦΟΡΗΤΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖQ220, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Το ZQ220 ξεπερνά τον ανταγωνισμό, προσφέροντας ευελιξία που μπορεί να  καλύψει όλες τις ανάγκες
εκτύπωσης, σήμερα και στο μέλλον. Μπορείτε να εκτυπώσετε αποδείξεις και ετικέτες - γραμμωτές ή
χωρίς λωρίδες.
 
Η σωστή συνδεσιμότητα για να καταστήσετε την εργασία σας πιο αποτελεσματική και βολική.
Όπως και με οποιαδήποτε κινητή συσκευή, οι δυνατότητες σύνδεσης και φόρτισης είναι κρίσιμα
στοιχεία που καθορίζουν πόσο αποτελεσματικοί θα είστε. Ο εκτυπωτής σας χρειάζεται να έχει τις
τελευταίες και καλύτερες δυνατότητες σύνδεσης για το περιβάλλον σας, αλλά πρέπει επίσης να είναι
αρκετά βολικός για να ανταποκριθεί στις σημερινές προσδοκίες. Το ZQ220 είναι ο μόνος κινητός
εκτυπωτής στην κατηγορία του που προσφέρει USB φόρτιση εν κινήσει, με επιπλέον Bluetooth 2.1 +
EDR / 4.1 χαμηλής ενέργειας και εύκολη αντιστοίχιση συσκευών NFC.
 
Ένα εύκολο στη χρήση προϊόν που μπορεί να απλοποιήσει τους καθημερινούς χειρισμούς των
καθημερινών εργασιών.
Οι βραβευμένες ομάδες βιομηχανικής σχεδίασης και μηχανικής της Zebra δημιούργησαν ένα μικρό
φορητό εκτυπωτή που δεν είναι μόνο εύκολο στη χρήση, αλλά μπορεί επίσης να χειριστεί τις διαρροές,
τις σταγόνες και τη βρωμιά που μπορεί να συναντήσει.
 
Ο ανθεκτικός εκτυπωτής που μπορεί να χειριστεί τα καθημερινά χτυπήματα και μώλωπες
Όταν πρόκειται για αντοχή, το ZQ220 είναι έτοιμο για καθημερινή δουλειά. Είναι κατασκευασμένο για
να χειριστεί τις αναπόφευκτες σταγόνες, έκθεση σε σκόνη και άμμο, βροχή και χιόνι, θερμότητα και
παγωμένες θερμοκρασίες.

Υποστήριξη για
εκτύπωση
αποδείξεων και
ετικετών (3 '')

Ατομικό SKU με μη
επενδεδυμένο
υλικό εκτύπωσης
που συνοδεύεται
από πιστοποιημένα
μη επενδεδυμένα
μέσα

Νέα εμφάνιση με
μια έξυπνη οθόνη
OLED

Φόρτιση USB εν
κινήσει

NFC tap για
απλοποιημένη
συνδεσιμότητα

50mm  τμήμα μέσων
(10mm μεγαλύτερο
από το EZ320)

Ανταλλάξιμη
μπαταρία 2550mAh
(1390mAH
υψηλότερη
χωρητικότητα από
EZ320)

Τελευταία ασύρματη
τεχνολογία:
Bluetooth BLE 4.1


