
ZEBRA ZT200 BELÉPŐ SZINTŰ 
IPARI NYOMTATÓ

A ZT200 SOROZAT RUGALMAS 
KIALAKÍTÁSÚ ÉS KISEBB 
HELYIGÉNYŰ, AMELY KEVEBB FIZIKAI 
HELYET FOGLAL EL A 
MUNKATERÜLETEN. EZ AZ IPARI 
NYOMTATÓK SOROZAT MINIMÁLIS 
ÜZEMELTETŐI KÉPZÉST IGÉNYEL, ÉS 
MEGKÖNNYÍTI A KÖNNYŰ TELEPÍTÉST, 
AZ INTUITÍV MŰKÖDÉST ÉS AZ 
EGYSZERŰ KARBANTARTÁST. A ZT200-
AS SOROZAT A VEVŐI IGÉNYEK 
KIELÉGÍTÉSÉRE ÉS AZ EGYRE 
VÁLTOZÓ ÜZLETI IGÉNYEKHEZ ÉS 
MŰKÖDÉSI KIHÍVÁSOKHOZ IGAZODÓ 
SZÉLESKÖRŰ VEVŐI 
VISSZACSATOLÁSOKBÓL SZÁRMAZIK.
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Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu
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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-zt200-ipari-nyomtato-bp10)
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ZEBRA ZT200 BELÉPŐ SZINTŰ IPARI NYOMTATÓ

A ZT200 sorozat rugalmas kialakítású és kisebb helyigényű, amely kevebb fizikai helyet foglal el a munkaterületen. Ez 
az ipari nyomtatók sorozat minimális üzemeltetői képzést igényel, és megkönnyíti a könnyű telepítést, az intuitív 
működést és az egyszerű karbantartást. A ZT200-as sorozat a vevői igények kielégítésére és az egyre változó üzleti 
igényekhez és működési kihívásokhoz igazodó széleskörű vevői visszacsatolásokból származik.
A Zebra ZT200 sorozat két modellt tartalmaz, a ZT220 és a ZT230.

A ZT220 a leginkább megfizethető ipari nyomtatója a gyártónak, tartós és nagy ütésálló polimer tokja biztosítja a hosszú 
élettartamú használatot. A ZT220 egy egyszerűen használható háromgombos felhasználói felülettel és 984 "(300m) 
szalagkapacitással rendelkezik. Ez ideális vonalkód-címkézési alkalmazásokhoz, ahol minimális formátum vagy 
nyomtatóbeállítás szükséges. 

A ZT230 egy robusztus, teljesen fém kialakítású tokot tartalmaz, amely hosszú távú használatra lett tervezve. A ZT230 
egy grafikus LCD kezelőfelületet biztosít a nyomtató egyszerű beállításához és vezérléséhez; 1476 "(450m) 
szalagkapacitással rendelkezik, amely növeli az üzemidőt és kevesebb szalagváltást eredményez. Ideálisan 
használható olyan vonalkód-címkézési alkalmazásokhoz, amelyek gyakoribb formátumot vagy nyomtatási beállításokat 
igényelnek az intuitív felhasználói felület használatával.

ZT200-as sorozat főbb tulajdonságai:

Nyomtatási módok: közvetlen hőátvitel (DT) vagy hőátadás (TT) 
Burkolat: fém (ZT230) vagy műanyag (ZT220) - Kétoldalas kellékanyag ajtó, nagy átlátszó ablakkal egyszerűsített 
adathordozó és szalagbetöltés 
Nyomtatófej: E3 Energiaegyenlítővel a kiváló nyomtatási minőség érdekében 
Kijelző: Icon-alapú Egyszerű kezelőegység (ZT220) vagy LCD többnyelvű grafikus felhasználói felület és teljes 
működésű billentyűzet (ZT230) 
Kommunikáció: USB 2.0 és RS-232 soros portok ENERGY STAR minősítéssel
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