
Představujeme tiskárny Zebra řady G 

Stolní tiskárny Zebra řady G nyní nabízejí vyšší rychlost tisku a vyšší výkon. Jsou to 
kompaktní tiskárny vhodné pro různé způsoby využití v mnoha různých prostředích. Vyberte 
si některý z modelů GC420d, GK420d a GX420d pro přímý termální tisk nebo z modelů 
GC420t, GK420t, GX420t a GX430t pro termotransferový tisk. Všechny modely mají 
společné tyto vlastnosti: 

• EPL™ a ZPL®   – dva rezidentní programovací jazyky zajišťující zpětnou 
kompatibilitu a přístup k novým funkcím včetně: 

• Počítadla  délky média – lze využít k: informacím o fyzickém počtu 
realizovaných tiskových úloh, plánování servisních zásahů a objednávek 
spotřebního materiálu 

• Unicode™  – tisk celosvětových znaků 

• ZBI 2.0 – integrace, adaptace a používání dat a periferních zařízení 

• Nová architektura 

• 32 bitů pro rychlejší zpracování 

• Větší pam ěť – pro uložení grafiky, písem nebo větších formátů 

• Odlepova č – pro efektivní manipulaci s médii, především se samolepícími etiketami 

• Energy Star  – splňuje požadavky normy 

 

GC420 

Modely GC420 jsou novým přírůstkem do rodiny kompaktních stolních tiskáren řady G. 
Jedná se o základní typ tiskáren, který svým provedením vychází z předchozích modelů. 
Uživatelům se tak nabízí dostupná a známá zařízení se zbrusu novou architekturou a 
rozšířenou sadou funkcí. Prověřená konstrukce modelu GC420 poskytuje nejvyšší rychlost a 
výkon ve své třídě. Proto jsou tyto tiskárny vhodné pro celou řadu odvětví včetně 
zdravotnictví, maloobchodu, dodavatelských řetězců a poštovních služeb. Tiskárny GC420 
nabízejí vynikající poměr cena-výkon a představují ideální volbu při zavádění nových 
aplikací s menšími nároky na objem tisku nebo při přechodu ze starších 4" tiskáren řady 28. 

GK420, GX420 a GX430 

Tiskárny GK420d a GX420d pro přímý termální tisk jsou nejkompaktnějšími stolními 
tiskárnami ve své třídě. Naproti tomu tiskárny GK420t, GX420t a GX430t pro 
termotransferový tisk se vyznačují velmi intuitivním systémem zakládání barvící pásky a 
bohatou funkční výbavou, která je rozšířena o následující prvky: 

- GK420 



Řada GK nabízí standardní rychlost tisku až 127 mm (5") za sekundu a rychlé vydání 
prvního štítku. Sada funkcí je doplněna o automatické rozpoznání sériového rozhraní 
a volitelné rozhraní 10/100 Ethernet. Tiskárna je dodávána s USB kabelem. 

- GX420 a GX430 

Jako doplněk k funkcím řady GC a GK se u řady GX setkáte s ještě vyšším výkonem – 
standardní rychlost tisku dosahuje až 152 mm (6") za sekundu. Tiskárny řady GX rovněž 
podporují více variant kabelového a bezdrátového připojení, což je zárukou snadné 
integrace. Při manipulaci s médii, můžete využít volitelný řezač. Objednat lze také verzi 
s vyšším rozlišením tisku (300 dpi) nebo hodinami reálného času. 

GX420s 

Modelem řady GX se zabezpečeným zásobníkem médií, je kompaktní tiskárny GX420s 
pro přímý termální tisk nabízející tyto funkce: 

• Přístup pomocí klíče – odolný zámek, který uchová vaše citlivá nebo cenná média 
v bezpečí 

• Zámek Kensington® – otvor pro kabelový zámek, který můžete využít k upevnění 
tiskárny k pevnému objektu a předejít tak jejímu odcizení 

Tiskárny řady G jsou ideální volbou pro zákazníky, kteří chtějí jednoduše přejít ze starších 
modelů řady 28, provést upgrade z konkurenčních stolních tiskáren nebo začít využívat 
technologii čárových kódů. 

 


