
Druk termiczny
Rozdzielczość
•	8	pkt/mm	(203	dpi)
Maksymalny obszar druku
•	Szerokość:	56	mm
•	Długość:	279	mm	(z	pamięcią	standardową)	
558	mm	(z	pamięcią	opcjonalną)

Maksymalna szybkość druku
•	102	mm/s
Pamięć
•	Standardowo:	flash	512	KB;	SRAM	128	KB
•	Opcjonalnie:	flash	do	1	MB;	SRAM	256	KB
Grubość nośników
•	0,08	mm	do	0,18	mm
Maksymalne wymiary rolki z nośnikiem
•	Średnica	zew.	127	mm	na	rdzeniu	o	średnicy	
wew.	25	mm	lub	38	mm

Parametry nośników
•	Szerokość	etykiet	z	podkładem:	25,4	mm	do	
60	mm	

Interfejsy
•	Szeregowy	RS-232	(DB-9)
•	USB	(z	wyjątkiem	modeli	LP	2824	z	
portem	równoległym)

•	Równoległy	(Centronics®)
Parametry fizyczne 
Szerokość:
•	99	mm	
Głębokość:
•	190	mm	
Wysokość:
•	173	mm	
Waga:
•	1,2	kg
Opcje i akcesoria
•	Zewnętrzny	serwer	druku	
ZebraNet	10/100	Print	Server	(wymaga	portu	
równoległego	Centronics)

•	Rozszerzona	pamięć:	SRAM	256	KB	
•	Klawiatura	z	wyświetlaczem	KDU	i	KDU	Plus™	
(nie	w	modelach	LP	2824	z	portem	
równoległym)

•	Dyspenser	z	czujnikiem	pobrania	etykiety
•	Obcinak
•	Zegar	czasu	rzeczywistego
•	Oprogramowanie	do	projektowania	etykiet	
dla	Windows®

Język programowania
•	EPL™

Druk termiczny i termotransferowy
Rozdzielczość
•	8	pkt/mm	(203	dpi)
Maksymalny obszar druku
•	Szerokość:	56	mm
•	Długość:	279	mm	(z	pamięcią	standardową)	
558	mm	(z	pamięcią	opcjonalną)

Maksymalna szybkość druku
•	102	mm/s
Pamięć
•	Standardowo:	flash	512	KB;	SRAM	128	KB	
•	Opcjonalnie:	flash	do	1	MB;	SRAM	256	KB	
Maksymalna szerokość etykiet z podkładem
•	0,08	mm	do	0,18	mm
Grubość nośników
•	Średnica	zew.	127	mm	na	rdzeniu	o	średnicy	
wew.	25	mm	lub	38	mm

Parametry nośników
•	Szerokość	etykiet	z	podkładem:	25,4	mm	
do	60	mm

•	Szerokość	taśmy:	33	mm	do	58	mm
Interfejsy
•	Szeregowy	RS-232	(DB-9)
•	USB	(z	wyjątkiem	modeli	TLP	2824	z	
portem	równoległym)

•	Równoległy	(Centronics)
Parametry fizyczne
Szerokość:
•	130	mm	
Głębokość: 
•	235	mm	
Wysokość: 
•	178	mm	
Waga:
•	1,6	kg
Opcje i akcesoria
•	Zewnętrzny	serwer	druku	
ZebraNet	10/100	Print	Server	(wymaga	portu	
równoległego	Centronics)

•	Rozszerzona	pamięć:	SRAM	256	KB	
•	Klawiatura	z	wyświetlaczem	KDU	i	KDU	Plus	(nie	
w	modelach	TLP	2824	z	portem	równoległym)

•	Dyspenser	z	czujnikiem	pobrania	etykiety
•	Obcinak
•	Zegar	czasu	rzeczywistego
•	Oprogramowanie	do	projektowania	etykiet	
dla	Windows

Język programowania
•	EPL

Druk termiczny
Rozdzielczość
•	8	pkt/mm	(203	dpi)
Maksymalna szybkość druku
•	102	mm/s
Pamięć
•	Standardowo:	flash	512	KB;	SRAM	256	KB
Grubość nośników
•	0,08	mm	do	0,18	mm
Maksymalne wymiary rolki z nośnikiem
•	Średnica	zew.	127	mm	na	rdzeniu	o	średnicy	
wew.	25	mm	lub	38	mm

Parametry nośników
•	Szerokość	etykiet	z	podkładem:	25,4	mm	
do	108	mm

Interfejsy
•	Szeregowy	RS-232	(DB-9)
•	USB	
•	Równoległy	(Centronics)
Parametry fizyczne
Szerokość:
•	193	mm	
Głębokość:
•	216	mm	
Wysokość:
•	168	mm	
Waga:
•	1,5	kg
Opcje i akcesoria
•	Klawiatura	z	wyświetlaczem	KDU	i	KDU	Plus
•	Dyspenser	z	czujnikiem	pobrania	etykiety
•	Obcinak
•	Oprogramowanie	do	projektowania	etykiet	
dla	Windows

Języki programowania
•	EPL

LP 2824™ TLP 2824™ LP 2844™

Drukarki biurkowe Zebra®

Podstawowe dane techniczne*



TLP 2844™ TLP 3842™ LP 2824 Plus™

Druk termiczny i termotransferowy
Rozdzielczość
•	8	pkt/mm	(203	dpi)
Maksymalny obszar druku
•	Szerokość:	104	mm
•	Długość:	279	mm
Maksymalna szybkość druku
•	102	mm/s
Pamięć
•	Standardowo:	flash	512	KB;	SRAM	256	KB
Grubość nośników
•	0,08	mm	do	0,18	mm
Maksymalne wymiary rolki z nośnikiem
•	Średnica	zew.	127	mm	na	rdzeniu	o	średnicy	
wew.	25	mm	lub	38	mm

Parametry nośników
•	Szerokość	etykiet	z	podkładem:	25,4	mm	
do	108	mm

•	Szerokość	taśmy:	33	mm	do	110	mm
Interfejsy
•	Szeregowy	RS-232	(DB-9)
•	USB
•	Równoległy	(Centronics)
Parametry fizyczne
Szerokość: 
•	198	mm	
Głębokość: 
•	238	mm	
Wysokość: 
•	173	mm	
Waga: 
•	1,7	kg
Opcje i akcesoria
•	Zewnętrzny	serwer	druku	
ZebraNet	10/100	Print	Server

•	Klawiatura	z	wyświetlaczem	KDU	i	KDU	Plus
•	Dyspenser	z	czujnikiem	pobrania	etykiety
•	Obcinak
•	Oprogramowanie	do	projektowania	etykiet	
dla	Windows

Język programowania
•	EPL

Druk termiczny i termotransferowy
Rozdzielczość
•	12	pkt/mm	(300	dpi)
Maksymalny obszar druku
•	Szerokość:	104	mm
•	Długość:	279	mm
Maksymalna szybkość druku
•	51	mm/s
Pamięć
•	Standardowo:	flash	1	MB;	SRAM	512	KB
Grubość nośników
•	0,08	mm	do	0,18	mm
Maksymalne wymiary rolki z nośnikiem
•	Średnica	zew.	127	mm	na	rdzeniu	o	średnicy	
wew.	25	mm	lub	38	mm

Parametry nośników
•	Szerokość	etykiet	z	podkładem:	25,4	mm	
do	108	mm

•	Szerokość	taśmy:	33	mm	do	110	mm	
Interfejsy
•	Szeregowy	RS-232	(DB-9)
•	USB
•	Równoległy	(Centronics)
Parametry fizyczne
Szerokość:
•	198	mm	
Głębokość: 
•	238	mm	
Wysokość:
•	173	mm
Waga: 
•	1,7	kg
Opcje i akcesoria
•	Zewnętrzny	serwer	druku	
ZebraNet	10/100	Print	Server

•	Klawiatura	z	wyświetlaczem	KDU	i	KDU	Plus
•	Dyspenser	z	czujnikiem	pobrania	etykiety
•	Obcinak
•	Oprogramowanie	do	projektowania	etykiet	
dla	Windows

Język programowania
•	EPL

Druk termiczny
Rozdzielczość
•	8	pkt/mm	(203	dpi)
Maksymalna szybkość druku 
•	102	mm/s
Pamięć
•	Standardowo:	flash	4	MB;	SDRAM	8	MB	
•	Opcjonalnie:	flash	64	MB	(razem	68	MB)	z	RTC
Maksymalna szerokość etykiet z podkładem
•	19	mm	do	60	mm
Maksymalne wymiary rolki z nośnikiem
•	Średnica	zew.	127	mm
Interfejsy
•	Port	szeregowy	RS-232	z	automatycznym	
czujnikiem,	DB-9

•	USB	1.1,	dwukierunkowy
•	Równoległy	(Centronics),	dwukierunkowy
•	Serwer	druku	ZebraNet	10/100	Print	Server	
(opcjonalnie)

Parametry fizyczne
Szerokość:
•	107	mm	
Wysokość:
•	176	mm	
Głębokość:
•	214	mm	
Waga:
•	1,2	kg
Opcje i akcesoria
•	Dyspenser	etykiet	z	czujnikiem	
obecności	etykiety

•	Serwer	druku	ZebraNet	10/100	Print	Server	
–	wewnętrzny	lub	zewnętrzny

•	Opcjonalnie	Ethernet	do	komunikacji	i	druku	
w	sieci

•	Obcinak	do	różnego	rodzaju	nośników
•	Zestawy	czcionek	–	czcionki	azjatyckie	
i	inne	międzynarodowe

•	Klawiatura	z	wyświetlaczem	KDU	Plus	i	KDU	
do	niezależnego	drukowania

Języki programowania
•	EPL	i	ZPL®

Drukarki biurkowe Zebra
Podstawowe dane techniczne*



TLP 2824 Plus™ Modele GK™ Modele GX™

Druk termiczny lub termotransferowy
Rozdzielczość
•	8	pkt/mm	(203	dpi)
Maksymalna szybkość druku 
•	102	mm/s
Pamięć
•	Standardowo:	flash	4	MB;	SDRAM	8	MB	
•	Opcjonalnie:	flash	64	MB	(razem	68	MB)	z	RTC
Maksymalna szerokość etykiet z podkładem
•	19	mm	do	60	mm
Maksymalne wymiary rolki z nośnikiem
•	Średnica	zew.	127	mm
Interfejsy
•	Port	szeregowy	RS-232	z	automatycznym	
czujnikiem,	DB-9

•	USB	1.1,	dwukierunkowy
•	Równoległy	(Centronics),	dwukierunkowy
•	Serwer	druku	ZebraNet	10/100	Print	Server	
(opcjonalnie)

Parametry fizyczne
Szerokość:
•	Termotransferowe:	126	mm	
Wysokość:
•	Termotransferowe:	178	mm	
Głębokość:
•	Termotransferowe:	235	mm	
Waga:
•	Termotransferowe:	1,6	kg
Opcje i akcesoria
•	Dyspenser	etykiet	z	czujnikiem	
obecności	etykiety

•	Serwer	druku	ZebraNet	10/100	Print	Server	
–	wewnętrzny	lub	zewnętrzny

•	Opcjonalnie	Ethernet	do	komunikacji	i	druku	
w	sieci

•	Obcinak	do	różnego	rodzaju	nośników
•	Zestawy	czcionek	–	czcionki	azjatyckie	i	inne	
międzynarodowe

•	Klawiatura	z	wyświetlaczem	KDU	Plus	i	KDU	
do	niezależnego	drukowania

Języki programowania
•	EPL	i	ZPL

Druk termiczny lub termotransferowy
Rozdzielczość
•	8	pkt/mm	(203	dpi)
Maksymalna szybkość druku
•	127	mm/s
Pamięć
•	Standardowo:	flash	4	MB;	SDRAM	8	MB
Maksymalna szerokość etykiet z podkładem
•	108	mm
Maksymalne wymiary rolki z nośnikiem
•	Średnica	zew.	127	mm
Grubość nośników
•	0,076	mm	do	0,19	mm
Interfejsy
•	Port	szeregowy	RS-232	z	automatycznym	
czujnikiem,	DB-9

•	USB	1.1,	dwukierunkowy
•	Równoległy	(Centronics),	dwukierunkowy
•	Serwer	druku	ZebraNet	10/100	Print	Server	
(opcjonalnie)

Parametry fizyczne
Szerokość
•	Termiczne:	171	mm
•	Termotransferowe:	193	mm	
Wysokość
•	Termiczne:	152	mm	
•	Termotransferowe:	190	mm	
Głębokość
•	Termiczne:	210	mm
•	Termotransferowe:	254	mm
Waga
•	Termiczne:	1,4	kg
•	Termotransferowe:	2,1	kg
Języki programowania
•	ZPL	i	EPL

Druk termiczny lub termotransferowy
Rozdzielczość
•	8	pkt/mm	(203	dpi)
•	 12	pkt/mm	(300	dpi)	(GX430t™)
Maksymalna szybkość druku
•	GX420:	152	mm/s
•	GX430:	102	mm/s
Pamięć
•	Standardowo:	flash	4	MB;	SDRAM	8	MB	
•	Opcjonalnie:	flash	64	MB	(razem	68	MB)	z	
zegarem	czasu	rzeczywistego

Maksymalna szerokość etykiet z podkładem
•	108	mm
Maksymalne wymiary rolki z nośnikiem
•	Średnica	zew.	127	mm
Grubość nośników
•	0,076	mm	do	0,19	mm
Interfejsy
•	Port	szeregowy	RS-232	z	automatycznym	
czujnikiem,	DB-9

•	USB	1.1,	dwukierunkowy
•	Równoległy	(Centronics),	dwukierunkowy
•	Serwer	druku	ZebraNet	10/100	Print	Server	
(opcjonalnie)

•	Bezprzewodowy	Bluetooth®	(opcjonalnie)
•	Opcje	bezprzewodowe	obejmują	LCD	do	
komunikacji	wizualnej

Parametry fizyczne
Szerokość
•	Termiczne:	171	mm
•	Termotransferowe:	193	mm	
Wysokość
•	Termiczne:	152	mm	
•	Termotransferowe:	190	mm	
Głębokość
•	Termiczne:	210	mm
•	Termotransferowe:	254	mm
Waga
•	Termiczne:	1,4	kg
•	Termotransferowe:	2,1	kg
Języki programowania
•	ZPL	i	EPL



www.zebra.com

Ogólne dane 
techniczne*

Pełne dane techniczne można znaleźć 
na stronie zebra.com

Parametry nośników
Rodzaje nośników
•	Z	przerwą,	nacięciem,	czarnym	znacznikiem,	
ciągłe,	składane	i	przywieszki

Parametry pracy
Środowiskowe 
•	Temp.	pracy:	4,4°C	do	41°C
•	Temp.	przechowywania:	-40°C	do	60°C
•	Wilgotność	pracy:	5%	do	95%	bez	kondensacji
•	Wilgotność	przechowywania:	5%	do	95%	
bez	kondensacji

Elektryczne
•	Zasilacz	samonastawny	(zgodny	z	PFC)		
100–240	V	AC,	50–60	Hz

Spełniane normy
•	Emisje:	FCC	część	15,	punkt	B,	VCCI,	C-Tick
•	Emisje	i	odporność:	(CE):	EN	55022	klasa	B,	
EN	61000-3-2,	EN	61000-3-0	i	EN	55024,	CCC

•	Bezpieczeństwo:	CB	Scheme	IEC	60950:1991	
+A1	+A2	+A3	+A4,	TÜV,	NRTL,	IRAM,	NOM,	
AAMI,	CCC

Oprogramowanie
•	Oprogramowanie	ZebraLink™		
(do	pobrania	ze	strony	www.zebra.com)

•	Sterownik	ZebraDesigner™
•	ZebraDesigner	Pro
•	ZebraDesigner
•	ZebraNet™	Bridge	Enterprise
•	ZebraNet	Utilities	7.0
•	Zebra	Setup	Utilities
•	Sterownik	POS
Opcje i akcesoria
•	Klawiatura	z	wyświetlaczem	KDU	Plus	i	KDU	
do	niezależnego	drukowania

•	Kable	interfejsów	i	zasilacze

Zastosowania
Drukarki biurkowe Zebra są przydatne 
w wielu zastosowaniach:
Służba zdrowia:
•	 Identyfikacja	pacjentów
•	Etykietowanie	próbek
•	Znakowanie	narzędzi	do	sterylizacji
•	Etykiety	apteczne
Handel detaliczny:
•	Etykietowanie	produktów
•	Etykiety	przecenowe
•	Etykiety	na	półki
•	Drukowanie	kuponów	i	paragonów
Transport pasażerski:
•	Karty	pokładowe
•	Znakowanie	bagażu
Hotelarstwo, gastronomia i rekreacja:
•	Bilety	na	imprezy	i	wystawy
•	Etykietowanie	produktów	w	barach	szybkiej	
obsługi

•	Kupony	loteryjne	i	zakłady
Łańcuch dostaw:
•	Etykiety	produkcyjne,	produktowe	i	wysyłkowe
Usługi pocztowe i kurierskie:
•	Elektroniczne	frankowanie
•	Etykiety	adresowe

*Specyfikacje	mogą	ulec	zmianie	bez	powiadomienia.
©2011	ZIH	Corp.	EPL,	KDU	Plus,	ZebraDesigner,	ZebraLink,	ZebraNet	oraz	wszystkie	nazwy	i	numery	produktów	są	znakami	handlowymi	firmy	Zebra,	a	Zebra,	obraz	głowy	Zebry,	ZebraNet,	i	ZPL	są	
zarejestrowanymi	znakami	handlowymi	ZIH	Corp.	Wszelkie	prawa	zastrzeżone.	Bluetooth	jest	zarejestrowanym	znakiem	handlowym	firmy	Bluetooth	SIG,	Inc.	Windows	jest	zarejestrowanym	znakiem	handlowymi	
firmy	Microsoft	Corporation	w	Stanach	Zjednoczonych	i/lub	innych	krajach.	Centronics	jest	zarejestrowanym	znakiem	handlowym	firmy	Centronics	Data	Computer	Corporation.	Wszystkie	pozostałe	znaki	handlowe	
należą	do	odpowiednich	właścicieli.
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Regionalne biuro handlowe dla Europy Środkowo-Wschodniej 
ul.	Annopol	4a,	03-236	Warszawa,	Polska
Telefon:	+48	22	38	01	900	 Fax:	+48	22	38	01	901	 E-mail:	warsaw@zebra.com	 Web:	www.zebra.com

Inne placówki w regionie EMEA
Centrala EMEA:	Wielka	Brytania
Europa:	Francja,	Hiszpania,	Holandia,	Niemcy,	Rosja,	Szwecja,	Turcja,	Włochy	 Bliski Wschód & Afryka:	Dubaj,	RPA	

Nie	wyrzucaj	–	oddaj	na	makulaturę.


