
ZEBRA ZD620 ASZTALI 
CÍMKENYOMTATÓ

A ZD620 NYOMTATÁSI MINŐSÉGET, 
TERMELÉKENYSÉGET, ALKALMAZÁSI 
RUGALMASSÁGOT ÉS EGYSZERŰ 
KEZELHETŐSÉGET BIZTOSÍT. EZ A 
ZEBRA KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS 
TERMÁL ASZTALI NYOMTATÓ 
CSALÁDJA. A ZD620 FELVÁLTJA A GX 
SOROZAT ÉS A ZD500 NYOMTATÓKAT, 
AMELYEK A HAGYOMÁNYOS 
NYOMTATÓKHOZ KÉPEST 
KIEMELKEDŐ NYOMTATÁSI 
MINŐSÉGET ÉS LEGKORSZERŰBB 
FUNKCIÓKAT KÍNÁLNAK.

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

https://www.digicode.hu/


Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/zebra-zd620-cimke-nyomtato-bp12)
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ZEBRA ZD620 ASZTALI CÍMKENYOMTATÓ

A ZD620 nyomtatási minőséget, termelékenységet, alkalmazási rugalmasságot és egyszerű kezelhetőséget biztosít. Ez 
a Zebra következő generációs termál asztali nyomtató családja. 

A ZD620 felváltja a GX sorozat és a ZD500 nyomtatókat, amelyek a hagyományos nyomtatókhoz képest kiemelkedő 
nyomtatási minőséget és legkorszerűbb funkciókat kínálnak. A helyszínen telepíthető fizikai vezetékes vagy vezeték 
nélküli kapcsolatok és a kellékanyag kezelési lehetőségek lehetővé teszik, hogy megvásárolhassuk a manapság 
elvárható maximális igényeket, miközben rugalmasságot nyújtva új funkciók kerültek hozzáadására. A Zebra ZD620 
segítségével nyomon követheti és kezelheti a címke nyomtatót a felhőből, így felülmúlhatatlan kezelési egyszerűséget 
biztosít. Az asztali nyomtató a legjobb minőségű nyomtatási sebességet nyújtja 8 hüvelyk / másodpercenként 203 dpi 
felbontásban és 6 hüvelyk / másodpercenként 300 dpi felbontásban. 

A ZD620 nagy kapacitású festékszalaggal és intelligens kettős szalagkezeléssel csökkenti költségeit, valamint lehetővé 
teszi a nyomtató számára, hogy akár 74 m vagy nagy kapacitású 300 m szalagot fogadjon el. 
A 300 m-es szalag csökkentheti a szalagcserét 75% -kal kevesebb munkafolyamat-megszakítást eredményez.
ZD620 jellemzők és előnyök

- Nyomtatási szélesség: 4,09 in./104 mm 203 dpi, 4,27 in./108 mm 300 dpi-s 
- Maximális nyomtatási sebesség: 20 in. 203 dpi / 203 dpi, 6 in./152 mm másodpercenként (300 dpi) 
- Kommunikációs interfészek: USB v2.0 (Standard), Bluetooth low energy (standard), RS-232 soros (standard), 10/100 
Ethernet (standard), vezeték nélküli: 802.11ac Bluetooth 4.1 választási lehetőség. 
- Nyomtatási felbontás: 203 dpi / 8 pont / mm, opcionális 300 dpi / 12 pont / mm. 
- Médiaérzékelők: Teljes szélesség, mozgatható fényvisszaverő / Black-Mark érzékelő; Többpozíciós áttételes / 
résérzékelő.

Felmerülő kérdésekkel vagy árajánlattal kapcsolatban keressen minket bizalommal!
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