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W gamie produktów usprawniających pracę sklepów, hurtowni i zakładów produkcyjnych znajdują się 
również urządzenia do znakowania – drukarki etykiet.  Mamy dwie podstawowe grupy: drukarki 
termiczne i termotransferowe, które z kolei możemy podzielić na urządzenia biurowe, półprzemysłowe 
i przemysłowe. Do najpopularniejszych urządzeń kupowanych przez naszych klientów zaliczają się: 

 

TSC TC300 to kompaktowa, termotransferowa drukarka etykiet z głowicą o 
rozdzielczości 300dpi. Dzięki wyposażeniu standardowo w 4 interfejsy: Ethernet, USB, RS 
i Centronics drukarkę łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą. Drukarka posiada 
wbudowaną obsługę języków Eltron® i Zebra®.. 

 

 

 

 

 

Kompaktowe drukarki stacjonarne G-Series firmy Zebra zapewniają najlepszą w swojej klasie szybkość 
i wydajność druku o szerokości do 104 mm. Drukarki G-Series – od modelu 
podstawowego GK™ po model GX™ z bogatym zestawem funkcji – oferują 
niezawodne, trwałe i elastyczne rozwiązanie do druku stacjonarnego 
odpowiednie do wszelkich zastosowań i dla każdego budżetu. Wszystkie 
drukarki G-Series zostały skonstruowane z naciskiem na trwałość i 
niezawodność typową dla produktów Zebry. 
Drukarka termiczna Zebra GX420d umożliwia wydruk z prędkością do 152 
mm/s. Zebra GX420d posiada kompaktową budowę o najmniejszych 
rozmiarach podstawy spośród wszystkich drukarek stacjonarnych o 
szerokości druku 104 mm. Drukarka ma standardowo zainstalowane języki EPL™ i ZPL® i 3 interfejsy 
komunikacyjne: szeregowy, USB i równoległy. Opcjonalnie dostępny jest interfejs sieciowy 10/100 
Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g lub Bluetooth. 

 

 

 

Drukarka MB340 zajmuje mało miejsca, jest wyposażona w łatwy 
do zrozumienia interfejs operatora i pełen zestaw opcji 
dopasowanych do niemal każdego zastosowania drukowania. 
Wyróżnia ją: mały rozmiar i wytrzymała konstrukcja, elastyczny i 
zaawansowany mechanizm TPH, elastyczna dostępność łączności 
oraz wiele innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seria kompaktowych drukarek przenośnych iMZ 220 oraz iMZ 320 firmy Zebra to znakomite 
rozwiązanie tam gdzie niezbędna jest wygoda w drukowaniu 
paragonów. 

Urządzenie z łatwością zmieści się w kieszeni. Oferując intuicyjną 
obsługę i opcjonalny interfejs bezprzewodowy Bluetooth® 2.1 oraz 
WiFi, drukarki iMZ są łatwymi w użyciu urządzeniami, doskonałymi 
do zastosowań w środowiskach bezpośredniej obsługi klientów, 
gdzie przestrzeń jest na wagę złota. Ten najnowszy produkt w 
ofercie drukarek przenośnych Zebry zapewnia wysoką jakość druku 
za bardzo atrakcyjną cenę. 

 

Poczet drukarek zamykają urządzenia do druku kart plastikowych, przywieszek i identyfikatorów: 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 
października 2011 r., każda instytucja świadcząca usługi gastronomiczne powinna dostarczać klientom 
szczegółowe informacje dotyczące produktów, które zawierają główne alergeny EU 14. System Zebra 
Food Safe Card Solution potrafi to wszystko w kilku szybkich i prostych krokach tworząc karty 
plastikowe wraz z odpowiednimi informacjami. Pomocne w tym rozwiązaniu są drukarki ZXP Series 3. 

  

Korzyści płynące z zastosowania systemu Zebra Food Safe: 

- całkowicie konfigurowalny, 
- szybki do tworzenia i aktualizacji, przez co trwalszy i profesjonalny, 
- ogranicza ryzyko błędów poprzez bezpośredni import danych z Twojej 
bazy, 
- łatwa reprodukcja – dodaj zdjęcia lub obrazy, aby przyciągnąć 
klientów, 
- rozwiązanie Zebra Food Safe Card pozwala na umieszczenie informacji 
o alergenach w jednym miejscu, 
- karty są bezpieczne i łatwe do czyszczenia (nawet w zmywarce!) 

 

 

 

Drukarka ZXP Series 3 do bezpośredniego druku kart (Direct-to-Card) oferuje szereg 
zaawansowanych funkcji zapewniających doskonałą wydajność za przystępną 
cenę. Dzięki niewielkim wymiarom mieści się doskonale w ograniczonej 
przestrzeni roboczej. Ułatwiające obsługę funkcje, takie jak wkład z taśmą 
barwiącą Load-N-Go™ i komunikaty dla użytkownika na wyświetlaczu LCD, 
wymagają minimalnej nauki obsługi i optymalizują czas pracy bez 
przestojów. Opracowana przez Zebrę technologia przetwarzania obrazu w 
komputerze ZRaster™ pozwala na drukowanie z dużą szybkością i 
jednoczesną optymalizację jakości druku. Ponadto nowe taśmy barwiące 
wysokiej klasy firmy Zebra mają ulepszony skład, który został specjalnie 
opracowany do druku o dużej szybkości i wysokiej jakości. Urządzenie 
drukuje w trybie jedno- lub dwustronnym, zapewniając jednolicie wysoką 
jakość obrazów monochromatycznych i kolorowych. 
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