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Automatyczna
ZEBRA ZT400 etykieciarka Basic 120
Etykieciarka Basic jest urządzeniem drukująco-etykietującym o niewielkiej wadze i

Zebra
ZT410 jest wyjątkowo wytrzymałą półprzemysłową drukarką zapewniającą
zajmowanej powierzchni. Dzięki specjalnemu zwrotowi, może mieć zmienną geometrię,
wysokiej
jakości
wydruk.
Została
standardowo
w bogaty wachlarz zaz ustawieniem
rolki
w dwóch
możliwych
miejscachwyposażona
lub jej oddaleniem.
- idealna do montażu
we wszystkich
pakujących
awansowanych
funkcji,
dlatego teżurządzeniach
może znaleźć
zastosowanie w wielu gałęziach
- niezależnaoraz
jednostka
przemysłu
usług. sterująca, która może być umieszczona w dowolnym miejscu
praktycznym dla operatora (długość kabla: 3m)

Bardzo łatwy w użyciu dzięki wszystkim kontrolom skoncentrowanym w pojedynczym
panelu, w tym 3 potencjometrach wielopunktowych (z urządzeniem blokującym) w celu
dostosowania:
- prędkości dozowania
- pozycji etykiety na obcinaku
- punktu etykietowania (opóźnienie w aplikacji) eliminujący potrzebę ręcznego
SPECYFIKACJA
przesuwania
czujnikaTECHNICZNA
wykrywania produktu
Model
Metoda Druku
Max. szer. druku
Max. długość druku
Prędkość druku

MAKS.Rozdzielczość
PRĘDKOŚĆ

ZT410

ZT420
Dodatkowo dostępny jest podświetlany
przycisk do dozowania
jednorazowego
i
zerowania
alarmu.
Termiczna i termotransferowa
104 mm

991 mm (automatyczna kalibracja długości etykiety)
(203 dpi) 14”/356 mm na sekundę
TECHNICZNE (203 dpi) 14”/356 mm na sekundę
(300 dpi) 10”/254 mm PARAMETRY
na sekundę
(300 dpi) 10”/254 mm na sekundę
(600 dpi) 4”/102 mm na sekundę
m/min
203, 300 dpi
203, 300, 60020dpi

Od 25,4 mm do 114 mm
MAKS.
ŚREDNICA ROLKIOd 25,4 mm280
mm mm (w opcji
Max. szer. etykiety
do 108
automatycznego odklejania)
MAKS. SZER. ROLKI ETYKIET
120 mm / 4,72"
450 m OUT (opcjonalnie IN)
Nawój taśmy ttr
Pamięć wbudowana
Komunikacja
Firmware

168 mm

Od 51 mm do 178 mm
Od 51 mm do 171 mm (w opcji
automatycznego odklejania)

256 MB RAM i 512 MB Flash
Basic 120 może zostać rozbudowany w zależności od potrzeb klienta. Podmieniając jedynie
jednostkę
sterującą,
etykieciarka
może zostać
zmieniona
na wyższy
USB 2.0, high
speed, rs-232
serial,
10/100 Ethernet,
USB Host,
Bluetooth
2.1; model Dynamic.
opcjonalnie: Wireless 802.11 a/b/g/n, LPT/Parallel
ZPL, ZPL II and EPL, ZBI 2.0 (opcjonalnie), XML, RTC

Odczytywane kody

1D: Code 11; Code 39; Code 93; Code 128 z podzespołami A/B/C i UCC Case Codes; ISBT-128, UPC-A;
UPC-E; EAN-8; EAN-13; UPC and EAN 2 z 2 lub 5 cyfrowymi rozszerzeniami; Plessey; Postnet; Standard
2-of-5; Industrial 2-of-5; Interleaved 2-of-5; Logmars; MSI; Codabar; Planet Code
2D:Codablock; PDF517, Code 49; Data Matrix; MaxiCode; QR Code; TLC, MicroPDF, RSS-14, Aztek4

Fonty wbudowane

16 rodzajów

Oprogramowanie
opcjonalne
Temperatura pracy
Parametry
Opcje dodatkowe
Zastosowanie

Link OS, Zebra Designer Pro (opcjonalnie)
5˚ do 40˚ (dla termotransferowej), 0˚ do 40˚ (dla termicznej)
Waga: 16,33 kg, szerokość: 269 mm,
wysokość: 324 mm, głębokość: 495 mm

Waga:18,14 kg, szerokość336,55 mm,
wysokość: 324 mm, głębokość: 495 mm

Obcinak (cutter), automatyczne odklejanie (peel), wewnętrzny nawijak, RFID, ZKDU
Przemysł, usługi, transport i logistyka, opieka zdrowotna, produkcja

Zapewniamy
Zapewniamy oprogramowanie
oprogramowanie ii materiały
materiały
eksploatacyjne renomowanych firm

EXCELLENCE IN:
digital &
& flexo label printing and converting
automated
automated labelling
labelling systems
systems
supply
supply chain
chain management
management solutions
solutions
professional
professional multi-platform
multi-platform services
services

MEMBER
MEMBER OF
OF

