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Drukarka etykiet Zebra ZT411
Cena brutto

7 522,29 zł

Cena netto

6 115,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10-14 dni

Numer katalogowy

ZT41142-T0E0000Z

Opis produktu
Nowe cechy i funkcje, zapewniające elastyczność zastosowań przemysłowych
Przedstawiamy ponownie serię ZT400, teraz dostępną w wersji z dodatkowymi funkcjami i opcjami pozwalającymi dostosować ją do potrzeb
praktycznie dowolnego zastosowania i środowiska pracy. Nowe 4-calowe drukarki ZT411 i 6-calowe ZT421, dostępne również z instalowaną
fabrycznie lub we własnym zakresie funkcją RFID, zostały zaprojektowane tak, aby zaspokajać potrzeby Twojej firmy dziś i rozwijać się wraz z
nią, aby zaspokoić jej potrzeby jutro
.

Nieprzerwana realizacja kluczowych zadań dzięki trwałym drukarkom z serii ZT400 marki Zebra,
wyposażonym w całkowicie metalową ramę. Dzięki zaawansowanej technologii — w tym dużemu
kolorowemu wyświetlaczowi dotykowemu i szeregowi opcji łączności — drukarki te przenoszą
wydajność na nowy poziom i można je teraz dostosować do swoich zmieniających się potrzeb. Są
one intuicyjne w integracji i obsłudze oraz wyposażone w oprogramowanie Zebra Print DNA,
działające pod systemem operacyjnym Link-OS i zapewniające dzięki temu niezrównaną
inteligencję i innowacyjność, a w konsekwencji wyjątkową wydajność i uproszczony proces
zarządzania zdalnego. Na tę serię można z łatwością wymienić starsze drukarki, korzystające z
języków programowania ZPL, EPL lub języków innych niż języki firmy Zebra.
Na serię ZT400 składają się warianty w trzech rozdzielczościach i dwóch szerokościach druku —
seria ta doskonale sprawdzi się w szerokiej gamie zastosowań. Dzięki możliwym do samodzielnego
montażu opcjom takim jak rozwiązania do obsługi nośników i koder RFID dziś można zakupić tylko
to, co firmie potrzebne jest obecnie, a w przyszłości z łatwością samodzielnie dodawać nowe
elementy.
Standardowe opcje łączności obejmują port szeregowy, Ethernet, USB, podwójny port USB hosta oraz
interfejs Bluetooth 4.1. Dodanie opcjonalnej dwupasmowej karty Wi-Fi 802.11ac/Bluetooth 4.1 i
Bluetooth zapewnia szybkie i niezawodne połączenia. Dwa otwarte gniazda na nośniki umożliwiają
dodanie portu równoległego i nie tylko.

Specyfikacja
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Metoda druku:

termiczna
termotransferowa

Rozdzielczość druku:

203 dpi
300 dpi
600 dpi

Maksymalna prędkość druku:

356 mm / sek

Maksymalna szerokość druku:

do 104 mm

Długość druku:

203 dpi: do 3988 mm
300 dpi: do 1854 mm
600 dpi: do 991 mm

Obsługiwane materiały:

etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, etykiety
z nacięciem, materiał ciągły, składanka

Szerokość materiału z podkładem:

25.4 do 114 mm

Grubość materiału:

0.058 do 0.25 mm

Maksymalna średnica zewnętrzna rolki:

203 mm

Obsługiwane typy taśm barwiących:

woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna

Nawój taśmy barwiącej:

na zewnątrz (OUT)

Szerokość taśmy barwiącej:

51 do 110 mm

Średnica rdzenia taśmy barwiącej:

25.4 mm (1")

Maksymalna długość taśmy barwiącej:

450 m

Pamięć drukarki:

256 MB pamięci DRAM
512 MB pamięci Flash

Obsługiwane interfejsy:

USB 2.0
USB Host
RS-232
Ethernet 10/100
Bluetooth 4.1
LPT (opcja)
WLAN 802.11 a/b/g/n (opcja)

Obsługiwane języki programowania:

ZPL
ZPL II
EPL
XML

Oprogramowanie / sterowniki:

sterowniki Windows
oprogramowanie do zarządzania
oprogramowanie do projektowania etykiet

Obsługiwane czcionki:

16 rezydentnych, bitmapowych czcionek skalowalnych ZPL II
2 rezydentne czcionki skalowalne ZPL
skalowalne znaki azjatycki i znaki międzynarodowe
Unicode dla drukowania wielojęzykowego

Obsługiwane elementy grafiki:

wsparcie dla grafik definiowanych przez użytkownika

Obsługiwane kody kreskowe:

1D: Code 11, 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
2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR
Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14, Aztec

Temperatura pracy / przechowywania:

5 - 40°C / -40 - 60°C

Wilgotność pracy / przechowywania:

20 - 85% bez kondensacji / 5 - 85% bez kondensacji
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Wymiary:

269 x 324 x 495 mm

Waga:

16.33 kg

Zasilanie:

zasilacz wewnętrzny 100-240V AC, 50-60 Hz
zgody z Energy Star

W zestawie:

drukarka
zasilacz

Opcje dodatkowe:

LPT
WLAN 802.11 a/b/g/n
dyspenser (odklejak)
dyspenser z wewnętrznym nawijakiem podkładu
dyspenser z wewnętrzny przewijakiem rolki
gilotyna (obcinak)

Gwarancja:

drukarka - 24 miesiące
głowica drukująca - 12 miesięcy lub 25,4km wydruku (w
zależności co nastąpi pierwsze)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozdzielczość: 203 dpi , 300 dpi , 600 dpi
Dyspenser / gilotyna: nie , dyspenser (odklejak) , dyspenser (odklejak) / wewnętrzny nawijak , dyspenser (odklejak) /
wewnętrzny przewijak , gilotyna (obcinacz)

Konfiguracje
Kod producenta:

Opis konfiguracji fabrycznych:
- każda konfiguracja drukarki obejmuje: wydruk termiczny i
termotransferowy, USB 2.0, USB Host, RS-232, Ethernet
10/100 (LAN), Bluetooth 2.1, 256 MB pamięci RAM, 512 MB
pamięci Flash, ruchomy czujnik przerw i statyczny czujnik
odbicia
- w celu skompletowania innej konfiguracji niż wymienione
konfiguracje fabryczne należ zakupić odpowiednie akcesoria

ZT41042-T0E0000Z

rozdzielczość 203 dpi

ZT41042-T0EC000Z

rozdzielczość 203 dpi / WLAN 802.11 a/b/g/n

ZT41042-T1E0000Z

rozdzielczość 203 dpi / dyspenser

ZT41042-T2E0000Z

rozdzielczość 203 dpi / gilotyna

ZT41042-T3E0000Z

rozdzielczość 203 dpi / dyspenser / wewnętrzny nawijak
podkładu

ZT41042-T4E0000Z

rozdzielczość 203 dpi / dyspenser / wewnętrzny przewijak
pełnej rolki

ZT41043-T0E0000Z

rozdzielczość 300 dpi

ZT41043-T1E0000Z

rozdzielczość 300 dpi / dyspesner

ZT41043-T2E0000Z

rozdzielczość 300 dpi / gilotyna

ZT41043-T3E0000Z

rozdzielczość 300 dpi / dyspenser / wewnętrzny nawijak
podkładu

ZT41043-T4E0000Z

rozdzielczość 300 dpi / dyspenser / wewnętrzny przewijak
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pełnej rolki

ZT41046-T0E0000Z

rozdzielczość 600 dpi

ZT41046-T4E0000Z

rozdzielczość 600 dpi / dyspenser / wewnętrzny przewijak
pełnej rolki

Materiały eksploatacyjne

Etykiety termiczne
Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach
obsługiwanych etykiet)

Etykiety termotransferowe papierowe
Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach
obsługiwanych etykiet)

Etykiety termotransferowe foliowe
Zobacz etykiety termiczne dla tego modelu drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach
obsługiwanych etykiet)

Etykiety specjalistyczne
Zobacz etykiety specjalistyczne dla tego modelu
drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach
obsługiwanych etykiet)

Taśmy termotransferowe (barwiące) 300-metrowe do
etykiet
Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego
modelu drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach
obsługiwanych taśm)

Taśmy termotransferowe (barwiące) 450-metrowe do
etykiet
Zobacz taśmy termotransferowe do etykiet dla tego
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modelu drukarki
(pamiętaj o maksymalnych rozmiarach
obsługiwanych taśm)

Oprogramowanie

Do tej drukarki, producent bezpłatnie
udostępnia oprogramowanie Zebra Designer
Zobacz opis funkcjonalność oprogramowania oraz
inne wersje
(oprogramowanie Zebra Designer jest bezpłatne w
wersji Essential dla użytkowników drukarek Zebra)

Inne oprogramowanie które będzie współpracować z tym modelem drukarki:

Oprogramowanie Seagull BarTender 2019
Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność
oprogramowania BarTender
(oprogramowanie BarTender współpracuje ze
wszystkimi typami drukarek)

Oprogramowanie NiceLabel
Zobacz dostępne wersje i funkcjonalność
oprogramowania NiceLabel
(oprogramowanie NiceLabel współpracuje ze
wszystkimi typami drukarek)

Gwarancja

Ten model drukarki objęty jest 24-miesięczną
gwarancją
Standardowa gwarancja producenta obejmuje:
24-miesięczny okres gwarancyjny na
drukarkę w zakresie wad produkcyjnych i
usterek wynikających z normalnego
użytkowania
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6-miesięczny okres gwarancyjny na głowicę
drukującą w zakresie wad produkcyjnych i
usterek wynikających z normalnego
użytkowania
czas naprawy / reakcji serwisu: do ok. 14 dni;
okres ten w szczególnych przypadkach może
ulec wydłużeniu
wsparcie techniczne: dostępne na stronie
producenta; wsparcie sprzedawcy (usługa
może się wiązać z dodatkowymi kosztami)

Zobacz dostępne opcje rozszerzenia gwarancji:

Dlaczego warto rozszerzyć gwarancję?
Pakiet serwisowy Zebra OneCare Essential obejmuje:
3 lub 5-letni okres gwarancyjny na drukarkę i
głowicę drukującą obejmujący także
uszkodzenia mechaniczne
gwarantowany czas naprawy: 3 dni robocze
(plus czas potrzebny na transport do i z
serwisu producenta)
wsparcie techniczne: telefoniczne 8x5 wg
czasu lokalnego + materiały udostępnione na
stronie producenta

Zobacz: Pakiety serwisowe dla
Zebra ZT410
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