Série ZT200™ de Zebra
®

A Zebra incorporou feedback
de clientes e o legado de suas
impressoras Stripe® e S4M™,
para criar as novas impressoras
da Série ZT200™, que apresentam
design compacto, configuração
simples, operação intuitiva por parte
do usuário e facilidade de serviço e
manutenção.
Quer você esteja adotando a
tecnologia de código de barras
pela primeira vez ou fazendo
a atualização de modelos de
impressoras já existentes, a
Série ZT200 é a escolha certa
para uma variedade de aplicações
de etiquetagem. Essa inovadora
impressora oferece muitos
benefícios aos usuários.

Especificações da Série ZT200 de Zebra

A Série ZT200 tem um projeto
simplificado e uma base menor
que ocupa menos espaço físico
do que os modelos Stripe e S4M.
As impressoras da Série ZT200
requerem um treinamento mínimo
do operador e têm as vantagens
da manutenção padrão de
componentes sem necessidade de
ferramentas e de um design durável
para minimizar a necessidade de
manutenção. Sua equipe de TI
apreciará a compatibilidade com
modelos anteriores, uma vez
que isso permite que as novas
impressoras entrem em operação
com tempo e esforço mínimos.
A Série ZT200 foi projetada
para maior facilidade de uso,
versatilidade e oferece
valor excepcional.

Ideal para essas aplicações
Manufatura: estoque de trabalho,
ID de produto/números de série,
etiquetas de embalagem, etiquetagem
de recebimento/despacho
Transporte e Logística: coleta/
embalagem, remessa/recebimento,
cross-docking, etiquetagem de
conformidade
Setor da Saúde: pedidos, etiquetas de
amostras laboratoriais, rastreamento de
ativos, etiquetagem de unidades em uso
Varejo: etiquetagem de prateleira,
remessas, devoluções, etiquetagem
de mercadorias
Governo: rastreamento de ativos,
etiquetagem para logística,
depósitos/armazéns
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de nossos clientes e da compreensão de suas aplicações de
impressão, das necessidades dos negócios em evolução e dos
desafios operacionais. A Série ZT200 oferece um desempenho
excepcional e recursos que não são geralmente encontrados em
uma impressora desse preço.
Projeto que economiza espaço

Qualidade de impressão

t A base compacta e o projeto simplificado cabem
facilmente em espaços reduzidos

t 1
 SPKFUBEBQBSBNBJPSQSFDJT·PEFJNQSFTT·PDPN
ajustes finos

t 1
 SPKFUPDPNQBDUPDPNBFYDMVTJWBQPSUBEPCS²WFM
(requer 102 mm/4 pol de espaço para abertura)
cabe com facilidade em espaços pequenos,
maximizando o espaço de trabalho

t 5
 FYUPTFDÂEJHPTEFCBSSBTO½UJEPTFDMBSPT
mesmo em mídia estreita

Instalação e integração rápidas

t $POTUSV½EBQBSBBNCJFOUFTJOEVTUSJBJTFDPNFSDJBJT

t *NQSFTTPSBJEFBMQBSBTVCTUJUVJ¸·PEPTNPEFMPT
Stripe e S4M da geração anterior
t 7
 ²SJBTPQ¸ÆFTEFDPOFDUJWJEBEFQBSBMFMB 
Ethernet 10/100, wireless 802.11 a/b/g/n
t  &%TEFTUBUVTCBTFBEPTFN½DPOFTGPSOFDFNP
status de impressora e são facilmente visíveis

Confiabilidade e durabilidade da Zebra
t &NDPOGPSNJEBEFDPN Energy Star®
t 4
 JTUFNBEFBDJPOBNFOUPQBSBEFTFNQFOIPÂUJNP 
com necessidade mínima de manutenção
Operação simplificada

Carga de mídia intuitiva e sem esforço

t "
 SFNP¸·PG²DJMFTFNGFSSBNFOUBTEBQMBDBF
da cabeça de impressão permite a limpeza e a
substituição

t 1
 SPKFUPDPNDBSHBMBUFSBMFMJNJOBDPNQMJDB¸ÆFTOB
colocação de suprimentos

t 0
 Q¸ÆFTTJNQMJmDBEBTEFDPOFDUJWJEBEF
intercambiável, permitem alterações e atualizações
rápidas da impressora

t *OEJDBEPSFTDPNDPEJmDB¸·PEFDPSFTE·P
orientação para a colocação do ribbon e da mídia
até mesmo para usuários iniciantes

t "
 QFOBTUSºTGFSSBNFOUBTDPNVOTOFDFTT²SJBTQBSB
o serviço básico

t 4
 FOTPSNÂWFMJMVNJOBEP¹WJT½WFMBUSBW¹TEBN½EJB
para o ajuste de posição do sensor sem problemas
Suprimentos genuínos Zebra™
A Zebra é um dos maiores fabricantes de mídia térmica na América do Norte. Nossas quatro
instalações de manufatura permitem remessas convenientes em toda a América do Norte.
";FCSBGPSOFDFTPMV¸ÆFTEFTVQSJNFOUPTEFBMUBRVBMJEBEFQBSBQSBUJDBNFOUFRVBMRVFSBQMJDB¸·P
t A maior seleção de etiquetas, rótulos e ribbons pré-testadas para a sua impressora ZT200.
t $BQBDJEBEFEFDSJBSFUJRVFUBTQFSTPOBMJ[BEBTEFRVBMRVFSUBNBOIPDPNUFYUP JNBHFOTF
logotipos pré-impressos.
t 4VQSJNFOUPTUFTUBEPTFYUFOTJWBNFOUFQBSBHBSBOUJSBRVBMJEBEFEFJNQSFTT·P SFTJTUºODJB
química e força de adesão.
t $FSUJmDB¸·P*40
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"4¹SJF;5PGFSFDFEPJTNPEFMPT;5F;5$PNQBSFPTSFDVSTPT
para ver qual impressora é mais adequada para as suas necessidades.

ZT230

ZT220

t4VCTUJUVJ¸·PEB4.RVFTFJOUFHSBDPNGBDJMJEBEFBPTFVBNCJFOUF

t"JNQSFTTPSBEFNFTBNBJTBDFTT½WFMEB;FCSB

t(BCJOFUFUPUBMNFOUFEFNFUBMSFTJTUFOUFQBSBVTPQSPMPOHBEP

t(BCJOFUFEFQPM½NFSPEFBMUPJNQBDUPEVS²WFMQBSBVTPQSPMPOHBEP

t$BQBDJEBEFEPSJCCPOEFNQPMQBSBNBJPSUFNQPEFPQFSB¸·PF
menos trocas de ribbon

t$BQBDJEBEFEPSJCCPOEFNQPM

t*OUFSGBDFEFVTV²SJPHS²mDBQBSBGBDJMJUBSBDPOmHVSB¸·PFDPOUSPMFEBJNQSFTTPSB

t*OUFSGBDFEFVTV²SJPTJNQMFTEFUSºTCPUÆFT

t*EFBMQBSBBQMJDB¸ÆFTEFFUJRVFUBHFNDPNDÂEJHPEFCBSSBTRVFFYJHFN
alterações mais frequentes do formato ou da configuração da impressora
através do uso de uma interface intuitiva do usuário

t*EFBMQBSBBQMJDB¸ÆFTEFFUJRVFUBHFNDPNDÂEJHPEFCBSSBTFNRVF
são necessárias alterações mínimas no formato ou nas configurações
da impressora

Serviços ZebraCare™

Software ZebraLink™

Aumente o tempo de utilização da impressora e
reduza a perda de produtividade e os custos não
previstos com reparos selecionando um contrato
EFTFSWJ¸P;FCSB$BSF6NNFJPFDPOÃNJDP
de planejar e orçar seus gastos anuais com
manutenção, o contrato garante que técnicos
treinados da Zebra manterão sua impressora
dentro das especificações de fábrica. A Zebra
oferece uma variedade de planos para atender ao
seu orçamento e as necessidades do seu negócio.

0DPOKVOUPEFTPGUXBSFFGFSSBNFOUBT;FCSB-JOL
fazem com que seja simples desenhar, gerenciar e
adaptar uma solução de impressão personalizada
para atender às suas necessidades comerciais.
$BEBDPNQPOFOUFEBTPMV¸·P¹QSPKFUBEPQBSB
NBYJNJ[BSBGBDJMJEBEFEFVTPFBJOUFHSB¸·P$PN
P;FCSB-JOL WPDºUFS²NFMIPSEFTFNQFOIP NBJT
valor e poder de suas impressoras da Série ZT,
com um mínimo de atenção por parte do TI ou
interrupções no processo.

Especificações da Série ZT200 de Zebra
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Nome da impressora

Características do ribbon

Soluções ZebraLink

ZT220
;5

(Apenas na opção de transferência térmica)

Software opcional
t ;FCSB%FTJHOFSÎ1SP
t ZebraNet™ Bridge Enterprise
t ;FCSB/FU4FUVQ6UJMJUJFTW
t ;#*Î;#*%FWFMPQFSÎ

Recursos padrão
t .¹UPEPTEFJNQSFTT·PU¹SNJDBEJSFUBPV
transferência térmica (opcional)
t $POTUSV¸·PFTUSVUVSBEFNFUBMDPNPQ¸·P
EFUBNQBEFN½EJBEFNFUBM ;5 PVEF
plástico (ZT220)
t 1PSUBEFN½EJBEPCS²WFMDPNKBOFMBHSBOEF 
transparente
t Suprimentos carregados pela lateral para
simplificar o carregamento da mídia e do ribbon
t &MFNFOU&OFSHZ&RVBMJ[FSÎ &Î QBSBPCUFS
qualidade superior de impressão
t -&%TCJDPMPSFTQBSBVNBWJT·PS²QJEBEPTUBUVT
da impressora
t Interface de usuário gráfica multilíngue
CBTFBEBFN½DPOFTFN-$%FUFDMBEPGVODJPOBM
DPNQMFUP ;5
t Teclado simples (ZT220)
t 1PSUBT64#F4FSJBM34
t Em conformidade com Energy Star
Especificações da impressora
Resolução
t EQJQPOUPTQPSNN
t EQJQPOUPTQPSNN PQDJPOBM
Memória
1BES·P.#EFnBTI .#EJTQPO½WFJTQBSB
PVTV²SJP %3".EF.#
Largura de impressão
NN QPM
Velocidade de impressão
NNQPMQPSTFHVOEP
Sensores de mídia
4FOTPSFTUSBOTNJTTJWPTFSFnFYJWPT
Características da mídia
t -BSHVSBN²YJNBEBFUJRVFUBFSFWFTUJNFOUP
NN QPM
t $PNQSJNFOUPN²YJNPEFFUJRVFUBO·PDPOU½OVB
NNQPM
Largura da mídia
 NN QPMBNN QPM
Comprimento de impressão
t EQJNNQPM
t EQJNNQPM

 NN QPMB NN QPM

Comprimento padrão
NQPM ;5 PVNQPM ;5
Relação
t 3FMB¸·PEFSPMPQBSBN½EJBQBSBSJCCPO 
EFQBSBB;5
t 3FMB¸·PEFSPMPQBSBN½EJBQBSBSJCCPO 
EFQBSBB;5
Largura
NN QPMBNN QPM
Configuração do ribbon
3JCCPOFOSPMBEPDPNBUJOUBQBSBGPSB 
EFOÈDMFPQBSBOÈDMFP
Características operacionais
Ambiente
t 5FNQFSBUVSBEFPQFSB¸·P×$×'B
×$×' 5SBOTGFSºODJBU¹SNJDB ×$×'
B×$×' 5¹SNJDBEJSFUB
t "NCJFOUFEFBSNB[FOBNFOUPUSBOTQPSUF
×$×'B×$×'
t 6NJEBEFPQFSBDJPOBMB
sem condensação
t 6NJEBEFEFBSNB[FOBNFOUPB
sem condensação
Elétrica
t 'POUFEFBMJNFOUB¸·PVOJWFSTBMBVUPSFHVM²WFM
FNDPOGPSNJEBEFDPN1'$ 7"$
)[
t Em conformidade com Energy Star
Aprovações de agências
t *&$ &/$MBTT# &/ 
&/ &/
t D567VT $&.BSLJOH '$$# *$&4 7$$* 
$5JDL /0. 4.BSL $$$ (0453 ,$$ 
#4.* 6LS4FQSP

Conectividade opcional
t ZebraNet®1SJOU4FSWFSXJSFMFTTBCHO JOUFSOP
t ZebraNet®1SJOU4FSWFS&UIFSOFU JOUFSOP
ou externo)
t 1PSUBQBSBMFMB$FOUSPOJDT® (interna)
Firmware
t ;1-**®
t ;FCSB(MPCBM1SJOUJOH4PMVUJPO
t &1-Î mNEF
t 8FC7JFX"MFSU
t ZBI 2.0 (opcional)
Simbologias de código de barras
• Códigos de barras lineares: $PEF $PEF 
$PEF $PEFDPNTVCDPOKVOUPT"#$
F6$$$BTF$PEFT *4#5 61$" 61$& 
&"/ &"/ 61$F&"/DPNFYUFOTÆFT
EFPVE½HJUPT 1MFTTFZ 1PTUOFU 4UBOEBSE
EF *OEVTUSJBMEF *OUFSMFBWFEEF 
-PHNBST .4* $PEBCBS 1MBOFU$PEF
• Bidimensional:"[UFD $PEBCMPDL 1%' 
$PEF %BUB.BUSJY .BYJ$PEF 23$PEF 
.JDSP1%' 5-$ 344 FDPNQPTUP
Fontes e gráficos
t CJUNBQQFE FTDBMBTVBWF $(5SJVNWJSBUFÎ#PME
$POEFOTFE $POU¹N6'45® do Agfa Monotype
t 'POUFTFTDBM²WFJTDPNQBU½WFJTDPN6OJDPEFÎQS¹
carregados para conjuntos de caracteres EMEA
t $POKVOUPTEFDBSBDUFSFTRVFTVQPSUBNP
TFHVJOUFDPEFQBHF*#.®$PEF1BHF
t Suporta fontes e gráficos definidos pelo usuário,
incluindo logotipos personalizados
t $PNBOEPTEFEFTFOIP;1-**JODMVJOEP
caixas e linhas

Características físicas
ZT220 fechada
-BSHVSB NN 
"MUVSB
NN
1SPGVOEJEBEFNN
1FTP
 LHMCT

ZT230 fechada
NN 
NN 
NN
 LHMCT

1BSBPCUFSVNBRVBMJEBEFEFJNQSFTT·PF
um desempenho de impressão ótimos, use
suprimentos genuínos da Zebra.

Opcionais e acessórios

Tamanho máximo do rolo de mídia
t %&EFNN QPMFNVNOÈDMFPDPN%*EF
NN QPM
t %&EFNN QPMFNVNOÈDMFPDPN%*EF
NN QPM
Espessura da mídia

Diâmetro externo
 NN QPMFNVNOÈDMFPDPN%*EF
NN QPM ;5

t %FTUBRVFoVNEJTQPTJUJWPEFEFTUBRVFQBTTJWP
com montagem frontal sem eixo de carretel
t %FTUBRVFoVNEJTQPTJUJWPEFEFTUBRVFQBTTJWP
com montagem frontal com eixo de carretel de
revestimento (apenas instalado na fábrica)
t $PSUBEPSoVNBHVJMIPUJOBDPNNPOUBHFNGSPOUBM
t 3FMÂHJPEFUFNQPSFBM 35$
t 6OJEBEFEFEJTQMBZEPUFDMBEP ,%6

Tipos de mídia
$POU½OVP TFSSJMIBEB FODBJYF OPUDI 
com marca preta

Zebra Technologies do Brasil
3VB#FMB$JOUSB BOEBS
4·P1BVMPo41
5FM
contato@zebra.com

Sede na América do Norte
 
inquiry4@zebra.com

Sede na Europa
Sede na Ásia
   

mseurope@zebra.com
apacchannelmarketing@ zebra.com

Sede na América Latina

inquiry4@zebra.com

Outras localidades/EUA:$BMJGÂSOJB (FPSHJB 3IPEF*TMBOE 5FYBT 8JTDPOTJOEuropa:'SBO¸B "MFNBOIB *U²MJB 1B½TFT#BJYPT 1PMÃOJB &TQBOIB 4V¹DJB
Pacífico Asiático: "VTUS²MJB $IJOB )POH,POH ¡OEJB +BQ·P .BM²TJB $PSFJBEP4VM 4JOHBQVSB 5BJM³OEJBAmérica Latina: "SHFOUJOB #SBTJM $PMÃNCJB 
.¹YJDPFTFEFEB"N¹SJDB-BUJOBOB'MÂSJEB &6" África/Oriente Médio:3ÈTTJB GSJDBEP4VM &NJSBEPTSBCFT6OJEPT
*Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Ï;*)$PSQ;FCSBFBJNBHFNEBDBCF¸BEF[FCSBT·PNBSDBTSFHJTUSBEBTEB;*)$PSQ5PEBTBTPVUSBTNBSDBTDPNFSDJBJTSFHJTUSBEBTFO·P
registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.
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