
ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi Mobil Yazıcılar
BAKIM NOKTASINDA BIRINCI SINIF MOBIL BASKI ILE NUMUNE TOPLAMADA 
HATA RISKINI KOLAYCA AZALTIR

Numune etiketlerinin hatasızlığı, personel verimliliği ve hasta güvenliğini arttırmak mı istiyorsunuz? ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi ile bunu 
yapabilirsiniz. Popüler QLn platformunu alıp daha da iyi bir hale getiren ZQ600, ileri teknoloji ekleyerek, verimlilik, kullanım kolaylığı ve 
yönetilebilirliği yeni bir seviyeye taşıyan yenilikçi bir tasarım sunar. Özellikle sağlık sektörü için tasarlanmış olan bu kompakt yazıcılar, 
sürekli dezenfekte edilmeye karşı dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir. Renkli ekran yazıcı durumu ile tahmine yer bırakmaz. Gelişmiş 
pil teknolojisi, en uzun vardiyalarda bile her an güç sağlar. ZQ600, iç mekanlarda en hızlı, en güvenilir kablosuz bağlantıları sunar ve 
Zebra'nın Link-OS® işletim sistemi ve güçlü uygulamalar, yardımcı programlar ve geliştirici araçları süiti Print DNA sayesinde, ZQ600 
yazıcıların entegrasyonu, yönetimi ve güvenliğinin sağlanması bilişim departmanınız için kolaydır. ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi — mobil 
numune etiketleme için altın standartta bir sonraki nesil.

Maksimum Verimlilik için Premium 
Özellikler
Daha hızlı, güvenilir ve güvenli baskı için en son kablosuz 
bağlantılar
Zebra yazıcılar, kablosuz teknolojide pazar lideri olarak bilinir ve  
ZQ600 Serisi, iç mekanlar için en hızlı ve en güvenilir kablosuz bağlantıları 
sunar. 802.11ac Wi-Fi ve en son güvenlik protokolleri, Bluetooth 4.1 Klasik 
ve Düşük Enerji desteği ile sağlık personeli, son derece hızlı ve güvenli 
bağlantılara güvenebilir.  

Kesintisiz erişim için endüstri standardı 802.11r hızlı dolaşım
Sağlık çalışanları nadiren yerlerinde durur. 802.11r hızlı dolaşım teknolojisi 
desteği, hareket halindeki personelinizin ihtiyaç duyduğu güvenilir 
kablosuz bağlantıları sağlar.

Sektörün tek Wi-Fi üzerinden hızlı uyandırma özelliği
Sağlık sektörü gibi her işin kritik öneme sahip olduğu bir dünyada her 
saniye önemlidir — işte bu yüzden ZQ600, Wi-Fi üzerinden hızlı uyandırma 
özelliği sunar. Bu akıllı yazıcı, boştayken uyku moduna girer ve bir kullanıcı 
baskı işi gönderdiği anda otomatik olarak uyanarak maksimum pil döngü 
süresi ile birlikte anında kullanılabilirlik sağlar. Diğer mobil yazıcıların 
aksine, ZQ600'ün hızlı uyandırma özelliği hem Wi-Fi hem de Bluetooth 
üzerinden çalışır. 

Geniş renkli ekran, konfigürasyonu ve kullanımı çok kolay  
hale getirir
Geniş ekran, kullanıcı dostu arayüzü ve kolayca özelleştirilebilen menüsü 
ile ZQ600 Serisinin kurulumu ve bakımı kolaydır. Yazıcı duraklatıldığında 
veya medya bitti veya mandal açık gibi bir hata durumunda ekran renk 
değiştirir, böylece kullanıcılar yazıcının çalışmaya devam etmesi için 
ne yapmaları gerektiğini hemen bilebilir. ZQ600 Serisi Zebra Link-OS 
menü sistemine dayandığından, diğer Zebra Link-OS mobil, masaüstü ve 
endüstriyel yazıcılarla aynı kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimini elde 
edersiniz ve böylece eğitim süresi kısalır.

Iş amaçlı — her gün tüm gün boyunca kullanıma hazır
ZQ600 hafif ve tüm vardiya boyunca giymesi rahattır, temperli cam 
ekran ve kesintisiz tek parça tasarımı da dahil olmak üzere uzun süreli 
dayanıklılık sağlayan pek çok özelliğe sahiptir. Yüksek dereceli reçine, 
darbelere karşı daha fazla dayanıklılık için mevcut en sağlam plastiklerden 
biridir. Ve çok sayıda mekanik tasarım iyileştirmesi, yazıcının sağlamlığını 
ve hizmet süresini daha da arttırır.  

Sürekli dezenfekte edilmeye karşı dayanıklıdır
ZQ600 Serisi, hastanelerde ve kliniklerde mikropların yayılmasını 
önlemek için her kullanım öncesinde veya sonrasında güvenli bir şekilde 
temizlenebilen tıbbi standartlarda dezenfektan kullanımına uygun 
malzemeler kullanılarak üretilmiştir.

Üstün Pil Gücü ve Güç Yönetimi
Sınıfının en yüksek pil kapasitesi
Sağlık sektörü çalışanları günün neredeyse her anında mobil yazıcılarına 
bağımlıdır. ZQ600’ün yüksek kapasiteli 3250 mAH pili ile, her çalışanın her 
vardiya için yeterli güce sahip olduğundan emin olabilirsiniz.

Zebra'nın Power Smart Print Technology™ özelliği sayesinde tek bir 
şarjla daha fazlasını yapın
Bu patentli Zebra teknolojisi, en yüksek kalitede baskı sağlamak için 
gereken tam gücü cihaza vererek verimliliği en üst düzeye çıkarır. PSPT 
özelliğine sahip yazıcılar, pil gücünde yaklaşık yüzde 20 ila 30 arasında 
tasarruf elde eder.  

Zebra PowerPrecision+ teknolojisi ile olağanüstü pil yönetimi 
özellikleri
ZQ600 Serisinin PowerPrecision+ pili, pil gücü ve yönetiminde en üst 
düzeydir. Kolaylıkla erişilebilir pil ölçümleri, bunlar verimliliği etkilemeye 
başlamadan eskiyen pilleri bulmayı, çıkarmayı ve değiştirmeyi hiç olmadığı 
kadar kolaylaştırır. Tüm sağlık personelinizin her vardiyaya sağlıklı ve tam 
şarjlı bir pil ile başladığından emin olabilirsiniz. Pil sağlığı ile ilgili daha fazla 
izlenebilirlik de, yedek pil havuzunu küçültebileceğiniz anlamına gelir.
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Gelişmiş Platform Işinizle Birlikte Büyür
Zebra Print DNA — yazıcıyı içeriden dönüştürme
Yazıcı donanımı, yazıcılarınızın değerini en üst düzeye çıkarmak için gerek 
duyduklarınızın sadece başlangıcıdır. ZQ600, Zebra’nın güçlü yazıcı 
işletim sistemi Link-OS ve verimlilik, yönetim, geliştirme ve izlenebilirlik 
araçlarının bir birleşimi olan Print DNA tarafından desteklenir. Böylece 
daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay 
entegrasyon sayesinde üstün baskı deneyimi elde edilir. 

Günümüzün ve geleceğin uygulamalarını desteklemek için  
güçlü bellek
ZQ600 Serisi 256 MB RAM ve 512 MB Flash ile tüm yazı tipi ve grafik 
gereksinimlerinizin yanı sıra, tüm cihaz yazılımı yükseltmeleri ve 
önümüzdeki yıllarda olabilecek yeni Print DNA araçları için yeterli miktarda 
belleğe sahiptir.

QLn aksesuarları ile geriye dönük uyumluluk
Zebra'nın QLn Serisi, satılan bir milyondan fazla birim ile hatasız numune 
etiketlemede çıtayı belirledi. Şimdi, ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi çıtayı 
tekrar yükseltiyor. ZQ600 Serisi, QLn aksesuarlarıyla geriye dönük olarak 
uyumlu olduğundan, yeni aksesuar satın almadan veya ödeme alanını 
yeniden inşa etmeden en yeni platforma ve teknolojiye yükseltebilirsiniz. 

Kapsamlı Uzaktan Yönetim 
Seçenekleriyle Maksimum Hizmet Süresi
Ethernet Cradle ile sorunları daha hızlı çözün 
Ethernet Cradle ile uzaktan yönetim kolaydır. Her vardiya sonunda 
yazıcının cradle’a konmasıyla bilişim departmanı, her yazıcının en üst 
performansla çalışmasını sağlamak üzere cihaz yazılımını gerektiği şekilde 
uzaktan yükseltebilir. Personel bir sorunla karşılaşırsa, uzaktan diyagnostik 
amacıyla yazıcıyı cradle’a koyabilir — bu da fiziksel bir sorun olmadığı 
durumlarda yazıcının depoya gönderilmesinden 
kaynaklanan hizmet dışı durumlarını ve ilave maliyetleri ortadan kaldırır. 

Tüm yazıcılarınızı tek bir yerden kolayca yönetin
Kapsamlı ve esnek uzaktan yönetim araçlarımızla, istediğiniz zaman, 
her yerden kolayca ve basit bir şekilde yazıcıların bakımını yapabilir, 
güvenliğini sağlayabilir ve sorun giderebilirsiniz. Kurulumu ve cihazın ilk 
konfigürasyonunu basitleştirmek için ücretsiz Yazıcı Kurulum Programını 
kullanın. Opsiyonel Printer Profile Manager Enterprise yazılımı ile, tek 
bir yazıcıyı, özel bir yazıcı grubunu veya bütün yazıcıları dünyanın her 
yerinden yönetebilirsiniz. Bu tarayıcı tabanlı çözüm, ağınızdaki tüm Link-
OS yazıcılarını anında keşfetmenizi sağlar — yazıcıları manüel olarak 
izlemenize, yapılandırmanıza veya sorun gidermenize gerek yoktur. 

Cihaz yönetim sisteminizle kesintisiz entegrasyon
ZQ600 Serisi dahil tüm Zebra mobil cihazlarınızı ve yazıcılarınızı yönetmek 
için tek bir cam bölmenin kolaylığından faydalanın. Print DNA'nın MDM 
Konnektörleri ile ağa bağlı ZQ600 Serisi yazıcılarını mevcut AirWatch veya 
SOTI MobiControl cihaz yönetim sisteminize kolayca entegre edebilirsiniz. 
Ve eğer Ivanti Avalanche (Wavelink destekli) kullanıyorsanız, ZQ600 Serisi 
doğrudan kutudan çıktığı gibi Avalanche için destek sunar.

Yazıcı Kafası Diyagnostiği ile sürekli güvenilirlik elde edin
ZQ600 Serisi ile, aşınmış bir yazıcı kafasından kaynaklanan hizmet dışı 
kalma süreleri konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Benzersiz Yazıcı 
Kafası Diyagnostiğimiz, kurulumunuzdaki tüm yazıcı kafalarının sağlığı 
ile ilgili izlenebilirlikle, verimlilik olumsuz etkilenmeden önce harekete 
geçmenizi sağlar.

Hassas hasta verilerini ve ticari verileri PrintSecure ile koruyun
Bu ücretsiz Print DNA yardımcı programı, güvenli yazıcı bağlantıları 
oluşturarak ve yetkisiz yazıcı erişimini engelleyerek verilerinizi ve 
altyapınızı korumak için yazıcı güvenliği için ince ayarları yapmak üzere 
30'dan fazla ayarın yapılandırılmasını kolaylaştırır.

Tutarlı bir şekilde olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri 
Yazıcı sarf malzemeleri yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe 
pek çok şeyi etkiler. İşte bu nedenle, Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum 
performans ve sizin için de iç huzuru sağlamak üzere kendi termal yazıcı 
sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. 
Zebra IQ Color etiketler, CLSI onaylı numune alma standardına uygun 
şekilde geliştirilmiş olup, doktorların öncelik statüsünü ve kap türünü 
etiketin sol yanında görülen kırmızı renkle vurgulamasını mümkün kılar. 
Ayrıca standart kağıt etiketler ve alındığında buz üstüne konması gereken 
numunelerde kullanılmak için neme dayanıklı polipropilen etiketler sunarız.

Hizmetleri kullanarak çalışma süresini, iş operasyonlarını ve yazıcı 
izlenebilirliğini en üst düzeye çıkarın
Hastalarınıza daha iyi hizmet vermek ve sağlık çalışanlarınızın değerli 
zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmak için Zebra yazıcılarına 
yatırım yaparsınız. Şimdi, Zebra OneCare ile öngörülebilir performans elde 
edebilir ve bütçe dışı onarım giderlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Doğrudan 
Zebra'dan benzersiz teknik desteğin yanı sıra, kaza sonucu meydana 
gelen hasar ve tanımlanmış onarım teslim sürelerini de içeren tam 
kapsamlı onarım hizmetlerini deneyimleyin. Ayrıca, Zebra'nın İzlenebilirlik 
Hizmetleri, yazıcının kullanılabilirliğini artırmak ve iş akışlarınızdaki kullanımı 
optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz yazıcı operasyonel bilgilerini 
gerçek zamanlı olarak elde etmenizi sağlar.

ZQ600 SAĞLIK SEKTÖRÜ SERISI — MOBIL BASKININ BIR SONRAKI NESLI ILE PERSONEL VERIMLILIĞINI VE 
NUMUNE HATASIZLIĞINI ARTTIRIN.

ZQ600 Serisi hakkında daha fazla bilgi için, www.zebra.com/zq600 adresini ziyaret edin
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Lityum-iyon Şarj Aksesuarları

Ethernet Cradle

ZQ600 Ethernet cradle ile ZQ 600 yazıcıları kablolu Ethernet ağınıza bağlayarak bunların bilişim ya da 
operasyon personeliniz tarafından kolayca uzaktan yönetimini — böylece her bir yazıcının optimum şekilde 
çalışıp, kullanıma hazır olmasını sağlayabilirsiniz. Ethernet cradle, otomatik algılama sayesinde 10 Mbps ya da 
100 Mbps ağları üzerinden iletişim kurabilmektedir.

Tek bölmeli Z600 Ethernet cradle, takılı bulunan yazıcı içerisindeki pili şarj da ederken, dört bölmeli versiyonu 
(opsiyonel duvar montaj kiti ile) aynı anda dört yazıcıyı şarj eder. 4 bölmeli versiyonda dahili bir Ethernet anahtarı 
ve ikinci bir Ethernet portu olup, böylece bir port üzerinden dört adet 4 bölmeli Ethernet cradle'ın (toplam  
16 yazıcının) bağlanıp yönetimi mümkündür.

Yazıcı tamamen fonksiyonel olup, cradle'lardayken çıktı alınabilmektedir. Cradle’ın LED ışıkları DC güç ve 
Ethernet bağlantı durumunu göstermektedir.

Ethernet üzerinden uzaktan yazıcı yönetimi şunları sağlar:

• Pilin sağlık durumunun uzaktan izlenebilmesini sağlayan pil yönetimi. Her bir pilin ne kadar ömrünün kaldığının 
bilinmesi, yedek pil havuzunuzun merkezi yönetimini kolaylaştırır.

• Yazıcının cihaz yazılımının güncellenmesine, bilişim personelinin kullanıcının bulunduğu yere gitmesine ya da 
yazıcının merkezi bir noktaya geri gönderilmesine gerek kalmamasını sağlayan cihaz yazılımı yönetimi.

• Şablonlar, yazı tipleri ve grafikler güncellenerek yeni etiket formatları basılabilmesini sağlayan yazıcı yönetimi.

• Başlangıç (ör. config.sys), WML (ön panel) ya da HTML (web tarayıcı) dosyaları güncellenerek, konfigürasyon ve 
durum bilgilendirmede değişiklikler ya da yenilikler gerçekleştirilebilmesini sağlayan cihaz yönetimi.

• Kripto anahtarları ya da sertifika dosyaları güncellenerek, en yüksek seviyede güvenlik sağlayan ağ yönetimi.

• Sorun çözümü ve yazıcının onarıma gönderilmesini gerektirecek yerel yazıcı sorunlarına uzaktan çözüm.

• Geleneksel olarak ağ dışında kalan Bluetooth yazıcıların yönetilebilmesi. 

Cradle'da neler bulunmaktadır?
AC Adaptörlü Ünite: Cradle, AC adaptör, elektrik kablosu ve içinde cradle kullanım el kitabı ve kurulum kılavuzu 
bulunan belge CD'si. Tek yuvalı cradle, standart veya IEC 60601 uyumlu AC adaptörüyle sipariş edilebilir.

Cradle Ünitesi: Cradle ve belge CD'si - cradle kullanım el kitabı ve kurulum kılavuzu dahil (AC adaptörü ayrıca 
satın alınabilir).

AC adaptörü

Yazıcının PowerPrecision+ pilini yazıcı içindeyken şarj etmek için, IEC 60601 uyumlu AC adaptörünü ZQ600 
yazıcınıza ve prize takın. Yazıcı şarj olurken etiket basımı ve başka fonksiyonlar görebilir. Bilgilendirme amacıyla 
yazıcıyla birlikte gösterilmekte olup, yazıcı dahil değildir.

Tek Bölmeli 
Ethernet Cradle

4 Bölmeli 
Ethernet Cradle

ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi Aksesuarları
ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi, güç ve şarjdan taşıma ve koruma seçeneklerine, kablolara ve çok daha fazlasına, ihtiyacınız 
olan tüm aksesuarları sunar.

Devamı sonraki sayfada
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Lityum-Iyon Şarj Aksesuarları

1 Yuvalı Pil Şarj Cihazı

Tek bir PowerPrecision+ Li-İyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. Entegre güç kaynağı. Bölgeniz için elektrik 
kablosuyla birlikte gönderilir. 

3 Yuvalı Pil Şarj Cihazı

Bir seferde üç adede kadar PowerPrecison+ Li-İyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. 3 yuvalı pil şarj cihazı, güç 
kaynağı ve bölgeniz için kabloyla birlikte gelir.

Y Kablo Bağlantılı Ikili 3 Yuvalı Pil Şarj Cihazı

Bir seferde altı adede kadar PowerPrecison+ Li-İyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. 3 yuvalı pil şarj cihazı, güç 
kaynağı, Y kablo ve bölgeniz için elektrik kablosuyla birlikte gelir. Bölgeniz için uygun elektrik kablosu gerekir.

Taşıma Kayışları/Kılıfları

El Kayışı: Yazıcının elde taşınmasını sağlar.

Omuz Askısı: Yazıcının omuzda taşınmasını sağlar. Ayrıca, yazıcıyla aynı temizlik maddesi toleransını 
destekleyen bir sağlık sektörü sürümü de mevcuttur. 

Yumuşak Kılıf: Yumuşak bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda ekstra koruma sağlanır. Kılıf içindeyken yazıcının 
rüzgarla savrulan su ve tozlara karşı dayanıklılık derecesi IP54 olarak belirlenmiştir. Kılıf üzerinde medya ve pil 
değiştirme yerleri olup, tüm bağlantılara ulaşılabilmektedir. Omuz kayışı içermektedir.

ZQ600 Aksesuarları (devamı)
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ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi Teknik Özellikleri 
YAZICI TEKNIK ÖZELLIKLERI (DEVAMI)

Medya 
Sensörleri

Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konumu 
sensörleri; toplu etiketlerin teker teker üretimi için etiket mevcut 
sensörü

Baskı 
Uzunluğu

Minimum: 12,7 mm 
Maksimum: 813 mm

Güç 3250 mAh (nominal) 23.4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir 
PowerPrecision+ Li-İyon pil

MEDYA ÖZELLIKLERI

Maksimum 
Etiket 
ve Kaplama 
Uzunluğu

ZQ610: 12.7 mm ila 813 mm veya sürekli

ZQ620: 12.7 mm ila 813 mm veya sürekli

Medya 
Genişliği

ZQ610: 25 mm ila 55.4 mm

ZQ620: 25 mm ila 79 mm 

Maksimum 
Medya 
Rulo Boyutu

ZQ610: 19 mm veya 34,9 mm iç çapta 
55.9 
mm dış çap

ZQ620: 19 mm veya 34,9 mm iç çapta 
66 
mm dış çap

Kalınlık 0.0584mm ile 0.1397mm arası ya da 0.1651mm etiket malzemesi

Medya Tipleri Kalıp kesim etiketler, kaplamasız etiketler, fiş kağıdı, siyah bar 
ve aralık algılama 

ÇALIŞMA ÖZELLIKLERI

Ortam Çalışma Sıcaklığı: 0°C ile 50°C arası

Çalışma Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız   

Saklama/Taşıma Sıcaklığı: -25°C ile 65°C1  arası  

Saklama Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız

Resmi 
Onaylar

Emisyonlar: FCC Bölüm 15, Alt-bölüm B, EN 55022 Sınıf B,  
EN 60950, EN 55024 ve VCCI sınıf B

Duyarlılık: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 
ve EN61000-4-5

Güvenlik: CE, TUV, CSA

CIHAZ YAZILIMI

CPCL, EPL ve ZPL programlama dilleri

ZBI 2.x™ — yazıcıların bağımsız uygulamalar çalıştırmasını, çevre birimlerine 
bağlanmasını ve daha birçok şey yapmasını sağlayan, güçlü bir programlama dili

BARKOD SEMBOLOJILERI

Barkod Oranları: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1

Lineer Barkodlar: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar 
(NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamlı eklenti, EAN-8, EAN-8, 
EAN-13, 2 ve 5 rakamlı eklenti

2 Boyutlu Barkodlar: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ 
(RSS) ailesi, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

YAZI TIPLERI VE GRAFIKLER

Standart Yazı Tipleri: 25 bit eşlemli, 1 yumuşak ölçeklenebilir (CG Triumvirate™ 
Kalın Dar*)
Opsiyonel Yazı Tipleri: indirilebilir biteşlemli/ölçeklenebilir yazı tipleri
Uluslararası Karakter Setleri (opsiyonel): Çince (geleneksel/basitleştirilmiş); 
Japonca; Korece; Tay, Vietnamca
**Agfa Monotype Corporation'dan UFST® içerir

STANDART ÖZELLIKLER 

• Bir sağlık sektörü renk düzeni içerisinde dezenfektanlara hazır plastikler içerir

• Apple® iOS, Android ve Windows Mobile bağlantısı

• Barkod, metin ve grafiklerin direkt termal baskısı

• CPCL, EPL™ ve ZPL programlama dilleri

• 512 MB Flash, indirilebilir programlar, fiş formatları, yazı tipleri ve grafikleri 
destekler (128 MB kullanıcı depolama kapasitesi)

• 3250 mAh (nominal) 23.4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ 
Li-İyon pil

• Dahili pil şarjı

• Engel olmadan, rahatça çıktı alınabilmesi için kemer klipsi

• Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konumu sensörleri

• Kullanımı kolay çıkar-ver modu

• Etiketlerin teker teker üretimi için etiket mevcut sensörü

• Kolay medya verilmesi için yırtma barı

• Değişken rulo genişlikleri için merkez yükleme medya kilidi

• Kolay medya yükleme için katlanır tasarım

• Yönetim: Yansı, SNMP, Web sunucusu, Profile Manager, AirWatch®, 
SOTI® MobiControl ™ ve Ivanti Avalanche® (Wavelink ürünü) 

• Büyük, okunması kolay renkli ekran (288 x 240 piksel)

• Renkli ekran WML kullanılarak özelleştirilebilir (metin ve simgeler)

• Beş yönlü navigasyon düğmeleri, iki adet yazılım tanımlı tuş

• Ekranda renkli yazıcı uyarıları

• Beton zemine 1.52 m'den birçok kez düşmeye karşı dayanıklılık

• Toz ve suya dayanıklılık derecesi IP43 (yumuşak kılıfla IP54)

• 400 MHz 32-bit ARM işlemci 

• XML desteği

• Dikey ve yatay baskı desteklenir

• Yazıcı her yönde kullanılabilir

• Web tabanlı yardım sayfalarına QR barkod bağlantıları

• Zebra Print Touch, Bluetooth eşleştirmesini kolaylaştırıp, Yakın Alan 
İletişimi (NFC) özellikli cihazlarla web tabanlı yardım sayfaları açar

• Etiket sayacı

• Wi-Fi veya Ethernet üzerinden NTP (Ağ Zaman Protokolü) desteği

• Ethernet cradle ile kullanıldığında Zebra Network Connect üretim bölümü 
çözümünü destekler

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

Boyutlar ZQ610: 165 mm U x 89 mm G x 70 mm Y 
ZQ620: 173 mm U x 117 mm G x 84 mm Y

Pilli ağırlık) ZQ610: 0.6 kg 
ZQ620: 0.73 kg

YAZICI ÖZELLIKLERI

İşletim 
Sistemi

Link-OS®

Çözünürlük 203 dpi/8 nokta/mm

Bellek 256 MB RAM; 512 MB Flaş (standart)

Maksimum  
Baskı 
Genişliği

ZQ610: 48 mm 
ZQ620: 72 mm

Maksimum  
Baskı Hızı

115mm/saniyeye kadar

ZQ600 Sağlık 
Sektörü Serisi 
aşağıdakiler için 
idealdir:

Sağlık Sektörü

• Mobil numune alımı

• Kan bankası yönetimi 

• Anne sütü etiketleme
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ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi Teknik Özellikleri (devam) 

1 - MIL-STD-810G standardına göre test edilmiştir

Özellikler ürün mevcudiyetine bağlıdır. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin 
değişiklik yapılabilir.

ILETIŞIM VE ARAYÜZ ÖZELLIKLERI

ZebraNet ® 802.11ac radyo aşağıdakileri destekler:
• WEP, TKIP ve AES şifreleme
• WPA ve WPA2
• 802.1x (WEP, WPA veya WPA2 ile)
• EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
• 802.11d ve 802.11i
• Eşzamanlı Bluetooth 4.1 ikili radyo
• Wi-Fi Onayı
• Pairwise Master Key (PMK) önbellekleme, Fırsatçı Anahtar Önbellekleme (OKC), 

EAP Hızlı Oturum yeniden başlaması veya 802.11r
• Ad Hoc modu desteği

Bluetooth 4.1 (Klasik ve BLE) radyo
• Güvenlik modu 1–4
• "Made for iPod/iPhone/iPad" onay belgeli
• Anahtar Bağlama

10/100 Ethernet desteği (şarj cradle ile)

Kablolu İletişim Özellikleri
• USB 2.0 tam hız arabirimi (12 Mbps)
• Mini-B konnektörü (opsiyonel gerilim azaltıcı)
• Seri arabirim: 14-pin RS-232C port aracılığıyla terminal veya başka anabilgisayar 

ile 115.2kbps hıza kadar iletişim

OPSIYONLAR VE AKSESUARLAR

Aşağıda önemli aksesuarların bir listesi verilmiştir. ZQ600 Serisi için mevcut tüm 
aksesuarların ayrıntılı bir listesi için lütfen Mobil Yazıcı Aksesuar Kılavuzuna bakın:

Şarj Opsiyonları — yazıcı içinde
• Tıbbi ortamlar için IEC 60601 onay belgeli AC adaptörü
• Tekli cradle: IEC60601 AC adaptörlü tek yuvalı Ethernet ve şarj cradle’ı
• Dörtlü cradle: dört bölmeli Ethernet cradle ve şarj cradle’ı ve AC adaptörü (dahili 

anahtar ve gruplama portu ile) 

Şarj Opsiyonları — yazıcı dışında
• 1 bölmeli, 3 bölmeli ve 6 bölmeli pil şarj cihazları

Yedek piller

Taşıma Seçenekleri
• Omuz askısı: standart veya sağlık sektörü sürümünde mevcuttur (sağlık sektörü 

sürümü temizlik malzemelerine karşı yazıcıyla aynı toleransa sahiptir)
• El kayışı
• Yumuşak kılıf: IP54 muhafaza sağlar

OPSIYONLAR VE AKSESUARLAR (DEVAMI)

Kaplamasız baskı (sadece silikon merdane ile) — yalnızca ZQ620

ZBI 2.x

Bankoüstü montajı için yazıcı standı

Seri ve USB kabloları (gerilim azaltma desteği)

PRINT DNA YAZILIM ÇÖZÜMLERI

Geliştirme Araçları Zebra yazıcıların cihazlarınız ve uygulamalarınızla 
daha hızlı, daha kolay ve daha akıllı bir şekilde 
entegrasyonu sayesinde, Zebra baskı çözümleriniz 
daha az maliyetle daha kısa sürede çalışır duruma 
geçer.

Yönetim Araçları Print DNA yönetim araçları ile bilişim yükünü en 
aza indirirken bilişim kontrolünü en üst düzeye 
çıkarın — dünyanın her yerindeki birkaç yazıcıdan, 
binlerce yazıcıya istediğiniz kadar yazıcıyı ekleme ve 
yönetmenin kolay yolu.

Verimlilik Araçları İşleri ve iş akışlarını hızlandıran, cihaz performansını 
optimize eden ve yarının yazdırma sorunlarını bugün 
çözen yeniliklerle, yeni verimlilik seviyelerine ulaşın.

İzlenebilirlik Araçları Mevcut bir Mobil Cihaz Yönetimi çözümünüzün olup 
olmadığından bağımsız olarak, güçlü izlenebilirlik 
araçları, yazıcı sağlığı, kullanımı ve performansıyla ilgili 
benzersiz içgörü sağlar.

ÜRÜN GARANTISI

ZQ600 Serisi yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve 
malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen 
web sayfasını ziyaret edin: www.zebra.com/warranty.

TAVSIYE EDILEN HIZMETLER

Zebra OneCare Essential ve Select Hizmetleri cihazlarınızın hazır bulunurluğunu ve 
verimliliğini maksimuma çıkarır. Önemli özellikleri arasında 7/24 teknik destek, tam 
kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe  
bağlı İzlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen  
www.zebra.com/zebraonecare  adresine gidin. (Not: Hizmet bulunurluğu  
bölgeden bölgeye değişebilir.)

PRINT DNA YAZILIMI
Bu yazıcı, yazıcılarımıza daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan 
yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon sağlayan güçlü uygulama, 
yardımcı araçlar ve geliştirici araçları süitimiz Print DNA tarafından 
desteklenir.

Print DNA özellikleri modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi 
gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin:  
www.zebra.com/printdna

Kuzey Amerika ve Şirket Genel 
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI
ZQ600 SAĞLIK SEKTÖRÜ SERİSİ MOBİL YAZICILAR

©2018 ZIH Corp ve/ya da iştirakleri. Tüm hakları saklıdır. Zebra ve stilize edilmiş Zebra başı, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş, ZIH Corp ticari 
markalarıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. Parça numarası: SS-ZQ600HC 27/05/2018

http://www.zebra.com/warranty
http://www.zebra.com/zebraonecare
http://www.zebra.com/printdna

