
Novas impressoras da linha   

Zebra® Z Series® 

– simplesmente 

melhores!

Benefícios de se fazer o 

upgrade para ZM400™/ZM600™ 

da Zebra

  

As novas impressoras ZM400 e ZM600 substituem    

as impressoras Z4Mplus™/Z6Mplus™, Z4M™/Z6M™    

e Z4000™/Z6000™, oferecendo uma variedade de    

recursos adicionais para lhe ajudar com as vendas   

em ambientes modernos de impressão.

Melhor conexão com sua rede 

USB 2.0 – para a simplicidade do plugar-e-usar • 

Conexão sem fio segura 802.11b/g – autenticação e codificação avançadas, compatíveis • 

com os cartões de rádio CB-21AG da Cisco e Symbol LA-4137CF, da Enterprise Mobility 

Business da Motorola 

Servidor de Impressão ZebraNet• ® 10/100 – conectividade rápida LAN com paralela 

simultânea e operabilidade Ethernet  

Melhor conectada com seus aplicativos

Pronta para a tecnologia RFID – para uma transição tranquila para codificação em • 

etiquetas inteligentes 

Disponibilidade de 600dpi– impressão em alta resolução para maior nitidez de • 

impressão 

APL-I™/APL-D™ – Linguagem de Programação Alternada permite às ZM400/ZM600 • 

imprimir formatos de etiquetas pré-existentes em algumas impressoras Datamax® e 

Intermec®. Para compatibilidade adicional com a Datamax, a ZM400 possui um eixo 

opcional de ribbon compatível com ribbons com face de tinta para dentro

Opção de impressão habilitada para XML – para fácil integração e com conexão direta • 

com aplicativos de ERP 

Melhor conexão com suas necessidades 

Tela LCD grande com iluminação de fundo – fácil leitura com comandos de menu • 

intuitivos permitindo rápida configuração da impressora 

Multi-idioma – impressão compatível com Unicode™ além de comandos de menu em 16 • 

línguas que oferecem uma solução completa em uma única impressora para instalações 

de distribuição mundial 

Substituição rápida e fácil da cabeça de impressão do cilindro – dispensa o uso de • 

ferramentas e requer pouco conhecimento técnico 



ZM400 e ZM600 da 

Zebra oferecem maior 

poder de impressão 
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Mecânico

Desenho da cabeça de impressão com alimentação lateral • • • •

Troca rápida do rolo do cilindro  •

Troca rápida da cabeça de impressão, sem necessidade de     

ferramentas
• •

Tela de LCD com base em caracteres opcional • •

Menu gráfico em LCD grande com tradução para idiomas 

asiáticos 
•

Resoluções

203 dpi • • • •

300 dpi • • • •

600 dpi* •

Memória

4 MB DRAM • •

8 MB DRAM •

16 MB DRAM •

2 MB flash • •

4 MB flash •

8 MB flash •

Soquete de memória PCMCIA  • • •

Soquete de memória CompactFlash® •

Memória flash linear a bordo de 64MB • •

Conectividade

Servidor de Impressão Interno ZebraNet II • • •

Servidor de Impressão Interno ZebraNet 10/100 • •

Uso simultâneo de paralelo e Ethernet •

Servidor de impressão externo ZebraNet II • • • •

Servidor de impressão externo ZebraNet 10/100 • • • •

USB •

Servidor de impressão ZebraNet Sem fio 802.11b •

ZebraNet Sem fio Plus 802.11b/g •

Serial • • • •

Paralelo • • • •

Opcionais

Relógio em tempo real • •

Cortador • • • •

Rebobinador • • • •

Destacador com coletor de revestimento  • • • •

Pronta para RFID •

Eixo de suprimento de ribbon para compatibilidade com rolo de 

ribbon com face de tinta para dentro * 
•

* Disponível na ZM400


