
Zebra® ZT200™ series

Kullanıcı odaklı tasarım
Zebra, gerek Stripe® ve S4M™ yazıcılarının deneyimlerini, gerekse 
müşteri yorumlarını dikkate alarak, yerden tasarruf sağlayan kompakt bir 
tasarım, kolay kurulum, kullanım kolaylığı ve de bakım ve servis kolaylığı 
özelliklerine sahip yeni ZT200 series yazıcıları geliştirdi. 

İster barkod teknolojisini ilk kez uyguluyor, ister mevcut yazıcı modellerinizi 
değiştiriyor olun, ZT200 series her tür etiket uygulaması için doğru seçim 
olacaktır. Bu yeni yazıcılar kullanıcılara birçok avantaj sunuyor.

ZT200 series, şık tasarımın yanı sıra daha küçük bir hacme sahip olup, 
Stripe ve S4M modellerinden daha az yer kaplıyor. ZT200 series yazıcılar, 
minimal seviyede kullanıcı eğitimi gerektiriyor ayrıca standart parça 
bakımı ve servis ihtiyacını minimize eden dayanıklı bir tasarım sunuyor. 
Bilişim personeliniz, yeni yazıcıların minimal hizmet kesintisi ile devreye 
alınabilmesini sağlayan geriye dönük uyumluluğu takdirle karşılayacaktır.

ZT200 series yazıcılarda akıllı Zebra cihazları işletim sistemini güçlü 
yazılım uygulamaları ile buluşturan bir açık platform olan Zebra Link-OS™ 
kullanılır. AirWatch® Connector, daha kolay bir cihaz yönetimi sağlar. Print 
Station uygulaması, tablet ve akıllı telefon cihazların kolayca yazıcıdan çıktı 
almasını sağlar. Ve Cloud Connect ile ZT200 series yazıcı, buluta doğrudan 
ve güvenli bir şekilde bağlanabilir.

ZT200 series, kullanım kolaylığı ile işinize olağanüstü bir katkı sağlamak 
üzere tasarlanmıştır.

İdeal kullanım amaçları:
 • İmalat

 – Yarı-mamul ürünler
 – Ürün Adı/seri numaraları
 – Ambalaj etiketleri
 – Alım/saklama etiketleri

 • Taşımacılık/Lojistik
 – Sipariş alma/paketleme
 – Gönderim/Alım
 – Çapraz yükleme
 – Uyumluluk etiketleri

 • Sağlık
 – Siparişler
 – Numune etiketleri
 – Varlık takibi
 – Kullanım birimi etiketleri

 • Perakende
 – Raf etiketleri
 – Nakliye
 – İadeler
 – Ürün etiketleri

 • Kamu
 – Varlık takibi
 – Lojistik etiketleri
 – Depolama
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ZT200 Series tasarımı müşterilerimizden 
aldığımız yorumların ve onların yazıcı 
uygulamalarına, değişen iş ihtiyaçlarına ve 
operasyonel sorunlarına çözüm getirme 
çabalarımızın bir sonucudur.

Yerden tasarruf sağlayan tasarım

• Kompakt hacmi ve tasarımı, alanın çok değerli 
olduğu küçük yerlere kolayca sığmasını sağlar

• Yerden tasarruf sağlayan tasarımı ve ikiye katlanan 
benzersiz kapağı ile (102mm açılım alanı geriktirir) 
dar alanlara kolayca sığarak çalışma alanının 
maksimize edilmesini sağlar

Hızlı korulum ve entegrasyon

• Eski Stripe ve S4M modellerini değiştirmek için 
ideal yazıcı

• Çoklu bağlantı opsiyonu: paralel, 10/100 Ethernet, 
802.11 a/b/g/n kablosuz

• Simge tabanlı durum LED’leri yazıcının durumu 
hakkında hemen ve kolayca görülebilen bilgiler verir

Kolay, çaba gerektirmeyen medya yükleme

• Yandan yüklemeli tasarım, sarf malzemelerinin 
yerleştirilmesindeki zorlukları ortadan kaldırır

• Renk-kodlu ipuçları, ilk kez kullananlara bile ribbon 
ve medya yüklemek için görsel kılavuz oluşturur

• Işıklı ve hareket edebilen sensör, medyadan 
görülebilir sensör pozisyonu sorunsuz bir 
şekilde ayarlanabilir 

ZT200 series, olağanüstü bir performans ve 
uygun fiyatlı yazıcılarda bulunmayan birçok 
özellik sunuyor. 
 

Baskı kalitesi

• Mükemmel baskı hassasiyeti 

• Dar medya üzerinde bile net metin ve barkodlar 
 
 
 

Zebra güvenilirliği ve dayanıklılığı

• Hafif endüstriyel ve ticari ortamlar için ideal

• Energy Star®-uyumlu

• Minimal bakım ihtiyacı ile optimal performans 
sağlayan bir sistem 
 

Servis kolaylığı

• Platen ve yazıcı kafası kolay ve aletsiz çıkarılarak, 
parça değişim ve temizleme işlemlerinin kolayca 
yapılmasını sağlar

• Kolayca değiştirilebilen bağlantı seçenekleri, yazıcıda 
hızla değişim ve yükseltme yapılabilmesini sağlar 

• Temel servis işlemleri için sadece üç basit 
alet gereklidir 
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ZT230 

• Tamamen metalden, sağlam kasa, uzun süreli 
kullanım sunar

• 450m ribbon kapasitesi ile daha uzun çalışma süresi  
ve daha az ribbon değişimi

• Grafik kullanıcı arayüzüne sahip yazıcı kurulumu ve 
denetimi

• Daha sık etiket değişimi gerektiren barkod 
etiketleme uygulamaları için idealdir

ZT220

• Zebra’nın en hesaplı orta-seviye yazıcısı

• Darbelere dayanıklı, sağlam polimer kasa,  
uzun süreli kullanım sunar

• 300m ribbon kapasitesi

• Basit, tek fonksiyonlu üç düğmeli kullanıcı arayüzü

• Sık etiket değişimi gerektirmeyen barkod etiketleme 
uygulamaları için idealdir

ZT220™ VE ZT230™ MODELLERI 
KARŞILAŞTIRMASI

ZebraLink™ yazılımı

ZebraLink yazılım ve araçlar süiti, özel iş ihtiyaçlarına uygun 
bir baskı çözümünün tasarım, yönetim ve adaptasyonu 
kolaylaştırır. Her bir çözüm bileşeni, entegrasyon ve kullanım 
kolaylığını maksimize etmek üzere tasarlanmıştır. ZebraLink 
ile ZT200 series yazıcılarınızdan daha fazla performans ve 
güç kazanacak, bilişim personeli müdahalelerinin ve süreç 
kesintilerinin minimal olmasını sağlayacaksınız.

Link-OS sistemi

ZT200 series yazıcılarda akıllı Zebra cihazları işletim sistemini 
güçlü yazılım uygulamaları ile buluşturan bir açık platform 
olan yeni Zebra Link-OS sistemi kullanılır. Link-OS sistemi 
ile ZT200 series yazıcılarınızın dünyanın her yerinden 
entegrasyonu, yönetimi ve kullanımı daha kolaydır. Daha 
fazla bilgi için: www.zebra.com/linkos

ZEBRACARE™ SERVICES

ZebraCare Servisleri yazıcınızın çalışma ömrünü uzatır, 
hizmet dışı kalma süresini azaltır ve sizi beklenmedik 
arıza masraflarına karşı korur. ZebraCare Servis 
anlaşması, yıllık altyapı bütçe planlamanızda tasarruf 
etmenizi sağlar. 

Aynı zamanda bu anlaşma ile Zebra teknisyenleri 
yazıcınızı fabrika ayarlarına geri döndürmeyi taahhüt 
eder. Zebra, bütçe ve iş ihtiyaçlarınıza uyacak birçok 
çözüm sunar.



Standart özellikler
• Baskı metotları: direkt termal ya da termal 

transfer (opsiyonel)
• Konstrüksiyon: Metal çerçeve ve metal (ZT230) 

ya da plastik (ZT220) medya kapağı seçeneği
• Şeffaf büyük pencereli, ikiye katlanır 

medya kapağı
• Medya ve ribbon yüklenmesini kolaylaştıran 

yandan yüklemeli sarf malzemesi kanalı 
• Element Energy Equalizer™ (E3™) ile üstün 

baskı kalitesi
• İki renkli LED’ler ile yazıcı durumunun 

kolay takibi
• Simge-tabanlı çok-dilli LCD grafik kullanıcı 

arayüzü ve tam fonksiyonlu tuş takımı (ZT230)
• Basit tuş takımı (ZT220)
• USB 2.0 ve RS-232 seri portlar
• Energy Star-uyumlu

Yazıcı teknik özellikleri

Çözünürlük

• 8 nokta/mm (203dpi)
• 12 nokta/mm (300dpi) (opsiyonel)

Bellek

• Standart: 128MB flaş (kullanıcı tarafından  
58MB kullanılabilir), 128MB DRAM

Baskı genişliği

• 104mm
• Minimum: 19.4mm

Baskı hızı

• 152mm/saniye

Medya sensörleri

• Geçirgen ve yansıtıcı sensörler

Medya özellikleri

• Maksimum etiket ve kaplama genişliği: 114mm
• Sürekli olmayan etiket maksimum 

uzunluğu: 991mm

Medya genişliği:

• 19.4mm ile 114mm arası

Baskı uzunluğu

• 203dpi: 3,988mm
• 300dpi: 1,854mm

Maksimum medya rulo boyutu

• 203mm (dış çap), 76mm (göbek iç çapı)
• 152mm (dış çap), 25mm (göbek iç çapı)

Medya kalınlık

• 0.076mm ile 0.25mm arası

Medya tipleri

• Sürekli, pres kesimli, tırtık işaretli

Ribbon özellikleri
(Sadece termal-transfer opsiyonu)

Dış çap

• 81.3mm, 25mm (göbek iç çapı) (ZT230)

Standart uzunluk

• 300m (ZT220) veya 450m (ZT230)

Oran

• ZT220 için 2:1 medya rulosu/ribbon oranı
• ZT230 için 3:1 medya rulosu/ribbon oranı

Genişlik

• 40mm ile 110mm arası

Ribbon takma şekli

• Ribbonun mürekkepli tarafı dışarıda, iç içe

Çalışma özellikleri

Ortam

• Çalışma sıcaklığı: 5°C ile 40°C arası (termal-
transfer) ve 0°C ile 40°C arası (direkt-termal)

• Depolama sıcaklığı: -40°C ile 60°C arası
• Çalışma nem oranı: %20 ile %85 arası, 

yoğuşmasız
• Depolama nem oranı: %5 ile %85 arası, 

yoğuşmasız

Elektrik

• Evrensel otomatik algılamalı (PFC-uyumlu) güç 
kaynağı 90–265VAC; 48–62Hz

• Energy Star-uyumlu

Kurum onayları

• IEC 60950, EN 55022 Sınıf B, EN 55024, EN 
61000-3-2, EN 61000-3-3

• İşaretler: UL, CE İşareti, FCC-B, ICES-003, VCCI, 
C-Tick, NOM, IRAM, CCC, GOST-R

Fiziksel özellikler (ZT220 kapalı)
• Genişlik: 239mm
• Yükseklik: 280mm
• Derinlik: 432mm
• Ağırlık: 7.8kg

Fiziksel özellikler (ZT230 kapalı)
• Genişlik: 242mm
• Yükseklik: 277mm
• Derinlik: 432mm
• Ağırlık: 9.1kg

Opsiyonlar ve aksesuarlar
• Peeler – önden montajlı, pasif soyma, 

gergi milsiz
• Peeler – önden montajlı, pasif soyma, kaplama 

gergi milli (sadece fabrika montajı)
• Kesme – önden montajlı giyotin bıçak
• Gerçek zaman saati (RTC) 
• Klavye görüntüleme birimi (KDU)

Yazılım Çözümleri 
• Belge tasarımı: Firma bilgilerinizi ve Zebra'nın 

kullanımı kolay tak-yazdır tasarım araçlarını 
kullanarak, çabucak özelleştirilmiş bir baskı 
çözümü tasarımı oluşturun

• Cihaz entegrasyonu: Zebra, mevcut 
sistemlerinize Zebra cihazlarının 
entegrasyonunu gerçekleştirmenize yardımcı 
olmak amacıyla tasarlanmış uygulamalar ve 
ürünler sunar

• Cihaz yönetimi: Zebra'nın cihaz yönetim araçları 
süiti ile baskı operasyonlarınızı yerel ve global 
olarak yönetin

• Geliştirici araçları: Kendi uygulamalarınızı 
yaratmanız için ihtiyacınız olan, 
dokümantasyon, kaynak kodu, programlama 
dilleri, şablonlar ve daha nicelerini içeren 
araçlar sunar

Cihaz Yazılımı
• ZPL II™
• EPL
• Zebra Unicode Çözümü
• ZBI 2.0™ (opsiyonel)

Barkod sembolojileri
• Linear barkodlar: Code 11, Code 39, Code 93, 

Code 128 (A/B/C alt setleri ve UCC Case Kodları 
ile), ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 
UPC ve EAN (2 veya 5 rakamlı uzantılar ile), 
Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 
2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, 
Codabar, Planet Code

• 2-Boyutlu: Aztec, Codablock, PDF417, 
Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, 
MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (ve kompozit)

Yazı tipleri ve grafikler
• 7 bit eşlemli, 1 düz ölçeklenebilir  

(CG Triumvirate™ Kalın Sıkıştırılmış). 
Agfa Monotype’tan UFST® içermektedir

• EMEA karakter setleri için önceden yüklenmiş 
Unicode™ uyumlu ölçeklenebilir yazı tipleri

• Uluslararası karakter setleri aşağıdaki kod 
sayfasını destekler: IBM® Kod Sayfası 850

• Özel logolar dahil olmak üzere, kullanıcı tanımlı 
yazı tipi ve grafikleri destekler

• ZPL II çizim komutları (kutular ve çizgiler dahil)

Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için 
orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanın.
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