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Zebra® QLn420™
mobil yazıcı

Zebra’nın direkt termal mobil 
etiket yazıcılardan oluşan popüler 
QL™ ailesi, kolay entegrasyon, 
düşmelere karşı dayanıklılık, 
kullanıcı dostu ve verimlilik artırıcı 
özellikleri ile kendini kanıtlamış, 
müşteri memnuniyeti yüksek bir 
kullanıcı tabanına sahiptir. Zebra’nın 
üçüncü nesil QL yazıcıları olan 
QLn™ serisi, QL platformunun
bu avantajlarını daha da üst 
seviyelere taşıyor.

QLn420 yazıcının - eksiz, tek 
parça tasarımları ile birlikte - üst 
kalıplamalı ve temperli cam 
ekrana sahip olması, onları her 
zamankinden daha dayanıklı 
yapmaktadır. Daha büyük, daha 
net, daha kolay kullanımlı bir 
ekran; daha hızlı, daha kaliteli 
baskı; personelin elinde yazıcıyla 
çalışmaya devam etmesini 
sağlayan çeşitli proaktif uyarılar; ve 
birçok kullanışlı şarj aksesuarları ile 
QLn yazıcı, işletme verimliliğinizi 

arttırabilir. Bilişim Bölümünüz 
de Zebra Global Baskı, gelişmiş 
ağ performansı - daha güçlü ve 
güvenilir bir bağlantı ve verimlilik 
sağlayan 802.11n kablosuz LAN 
özelliği dahil - gibi özelliklere sahip 
QLn yazıcının mevcut sistemlere 
entegrasyonunun daha kolay 
olduğunu görecektir.

Zebra’nın - güçlü bir Çok Platformlu 
Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) ile 
yazılım uygulamalarını bir arada 
sunan yenilikçi bir işletim sistemi 
olan - Link-OS sistemi ile QLn yazıcı 
ailesinin entegrasyon, yönetim 
ve bakımını dünyanın herhangi 
bir yerinden yapmak kolaydır. 
Print Touch™ özellikli bu Link-OS 
yazıcılar, Yakın Alan İletişimi (NFC) 
aracılığıyla web sayfası başlatma 
özellikleri sunarak, Zebra’nın ürün 
desteği ve nasıl yapılır videolarını 
içeren geniş bilgi tabanına kolayca 
ulaşılmasını sağlar.

Aşağıdaki uygulamalar
için idealdir

İmalat
• Nakliye ve teslim alım etiketleri

•  Al-paketle-uygula (envanter 
kontrolü, yarı-mamul ürün, parça 
takibi)

• Varlık yönetimi

• Raf/sepet/kutu/palet (alım biletleri)

Taşımacılık ve Lojistik
•  Nakliye, alım, çapraz yükleme için 

etiketler

• Al-paketle-uygula

•  Nakliye antreposu (varlık/fi lo 
yönetimi, alım biletleri, koli/lojistik 
fi şleri)

Perakende
•  Dağıtım merkezleri (Taşımacılık ve 

Lojistik ile aynı)
•  Mağaza içi raf etiketleri, indirim 

etiketleri



Daha fazla kullanım kolaylığı

QLn420 yazıcı, kullanım ve hareket kolaylığı ile iş 
süreçlerini optimize etmek amacıyla tasarlanmış olup, 
eğitim gereksinimlerini azaltır, personel verimliliğini 
arttırır.

•  Farklı işletim sistemlerinden mobil yazıcı çıktısı 
almak için artan talebi karşılayın. QLn yazıcılar, 
“Made for iPod®/iPhone®/iPad®” onay belgeli olup, 
ayrıca Çok Platformlu SDK uygulamaları aracılığıyla 
Android ve Windows cihazlarını da desteklemektedir.

• Yardım menüsü ve uyarı mesajları bulunan, kullanıcı 
dostu bir arayüz ve kullanımı kolay kontroller ile 
yazıcıyı kolayca kullanın.

• Print Touch özellikli Web sayfası açma özellikleri 
ile Zebra’nın zengin bilgi bankasındaki nasıl yapılır 
videolarına ve ürün desteğine hızlı bir şekilde ulaşın.

• Daha küçük tasarımı sayesinde yazıcıyı rahatça 
taşıyıp saklayın.

• Power Smart Print Technology™ sayesinde, daha 
az enerji kullanarak, daha hızlı ve daha kaliteli baskı 
elde edin.

• Daha yüksek bir performans sağlayın:

• Daha hızlı işlem ve çıktı.

• Yazıcının gelişmiş fonksiyonları ve gelecekteki 
cihaz yazılımı geliştirmelerini destekleyen, daha 
karmaşık yazı tipleri, grafi kler ve görüntüleri 
saklayan, daha geniş bellek.

• Kullanışlı şarj aksesuarları ile kullanıcı ve işletme 
verimliliklerini arttırın.

Daha uzun yazıcı hizmet süresi

Baskı işlerinin daha az kesintiye uğraması sonucunda 
işletim verimliliğini arttırır, hizmet kesintilerinin neden 
olduğu masrafl arı azaltır.

• Windows PC tabanlı AirWatch Connector aracılığıyla 
yazıcınızı uzaktan izleyip yönetin.

• Personelin işlerinin ortasında yazıcısız kalmasını 
önler. Bu yazıcı, yazıcı uyarı mesajları, akıllı şarj ve 
sağlık durumu, yazıcı kafası temizleme işlemi nasıl 
yapılır mesajları göstererek, proaktif bakım sağlar.

• Yazıcının gereksiz yere servise gönderilmesi 
sonucunda doğan masrafl ar ve hizmet kesintileri 
önlenir. Birçok sorun (cihaz yazılımı güncellemeleri, 
konfi gürasyon değişiklikleri ve yeni yazı tipleri 
veya grafi kler eklenmesi dahil olmak üzere) 
Ethernet bağlantısı aracılığıyla uzaktan teşhis edilip 
çözümlenebilir.

Daha büyük, daha 
yüksek çözünürlüklü ve 
daha okunaklı ekran

Kullanımı kolay 
soyma fonksiyonu
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KULLANIMI DAHA KOLAY VE DAHA 
VERİMLİ

Birçok yenilik sonucunda önceki nesil QL ve QL Plus™ serisi 
mobil yazıcılara kıyasla önemli operasyonel avantajlar sunar.



Kurulumu daha kolay

•  İşinizi büyütürken yükseltme masrafı ve stresi 
yaşamayın. QL ve QL Plus™ modellerle geriye dönük 
uyumluluk sayesinde medya ve etiket formatlarında 
değişiklik yapmadan QLn yazıcıya geçebilirsiniz. Eski 
CPCL programlama dilinin de desteklenmesi, QL/QL 
Plus ve QLn ürünlerinden oluşan karma ağlara imkan 
tanır.

•  Zebra’nın ZPL® programlama dili sayesinde diğer 
birçok Zebra yazıcı ile tam uyumluluktan emin 
olabilirsiniz. Ve ZBI 2.x™ ile yazıcılarınızı eski 
anabilgisayar sistemleri ve de tarayıcı ve baskül gibi 
çevre birimleri ile doğrudan bağlayabilirsiniz.

•  Wi-Fi® onaylı bağlantı özelliği ile en büyük veri 
transferlerinizde bile sağlam ve güvenilir bir 
bağlantıya sahip olun. Zebra’nın 802.11n çözümü, 
ikili bant (5 GHz ve 5 GHz) desteğine sahip ve de 
802.11a ve 802.11b/g standartlarıyla tamamen 
uyumlu olup, böylece iş operasyonlarını daha 
az kalabalık olan 2.4 GHz bandına kolayca 
taşıyabilirsiniz.

• Link-OS araçları şunlar içermektedir:

–  Yazılım Geliştirme Kiti - Windows®, Apple®, 
Android™, Windows CE®, Windows Mobile® ve 
BlackBerry® için yazıcı uygulamaları oluşturulmasını 
sağlar.

–  Cloud Connect - herhangi bir porttan veri 
yönlendirerek, Buluta doğrudan ve güvenli bir 
şekilde bağlanılmasını sağlar.

–  Virtual Devices - bir yazıcıda çok sayıda 
programlama dilini destekleyerek, Zebra Link-OS 
yazıcıların eski sistemlere entegrasyonunu sağlar.

–  Print Touch - Bluetooth® eşleştirmesini kolaylaştırıp, 
Yakın Alan İletişimi (NFC) özellikli cihazlarla web 
tabanlı yardım sayfaları açar.

•  Zebra Kurulum Programı ile tekil yazıcıların 
konfi gürasyonunu hızlı bir şekilde yapın ve 
ZebraNet™ Bridge Enterprise ile global yazıcı 
yönetimini gerçekleştirin.

•  ZebraDesigner™ Pro etiket tasarım yazılımı ve 
ZebraDesigner Windows ürücüleri ile etiketlerinizi 
optimize edip, verimli bir şekilde bastırın. Zebra’nın 
Unicode™ UTF-16 uyumlu Global Baskı Çözümünü 
kullanarak tek etiket üzerinde birçok dilde baskı 
yapın.

Yeni özellikleri QLn yazıcının mevcut ağınıza entegrasyonunu ve 
dünyanın her yerinden bakımını daha kolay hale getirerek, bilişim 
desteği masrafl arından ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

ENTEGRASYONU, YÖNETİMİ VE 
BAKIMI DAHA KOLAY

•  Endüstri lideri çözümlerin sağladığı güvenle çalışın. 
QLn420 yazıcı, maksimum uyumluluk içinde 
çalıştığı test edilip onaylanmış olan, önde gelen 
el terminalleri ile daha iyi iletişim sağlar. Zebra 
ISV İş Ortakları, endüstri lideri yazılım çözümleri 
ile fi rmaların sorunlarına çözüm getirmekte, 
Zebra da ürünlerinin diğer özellikleri ve yazıcıların 
entegrasyonu konusunda onlarla yakın işbirliği 
içerisinde çalışmaktadır. Zebra onaylı uygulamalar, 
zebra.com/validation adresinde bulunabilir.

Yönetimi daha kolay

•  Profi le Manager ile ağ üzerindeki Link-OS 
yazıcılarınızın tüm özelliklerini yönetin. İşin yapılması 
için uygulamalar arasında geçiş yapmak gerekmez 
ve basit yönetici konsolunu uzaktan PC, tablet ya da 
akıllı telefonunuzla yönetebilirsiniz.

•  Zebra Ethernet Cradle aracılığıyla, Seri ve 
Bluetooth dahil, kablolu IP ağı üzerinden belirli 
bir yerel yazıcının ve pil sorunlarının yönetimini 
gerçekleştirerek, yazıcıların hizmet süresini 
uzatın. AirWatch™ Connector ile yazıcınızı WLAN 
ve Ethernet aracılığıyla AirWatch cihaz yönetim 
sistemine hızlı bir şekilde bağlayabilirsiniz.

•  Yansı fonksiyonu ile yazıcı cihaz yazılımı ve 
konfi gürasyonunu bir dosya sunucusundan 802.11 
ya da Ethernet arayüzleri üzerinden otomatik olarak 
güncelleyin.

•  QLn yazıcıların yönetimini popüler üçüncü şahıs 
yönetim yazılım çözümlerinin çoğunu kullanarak 
gerçekleştirin. Bu yazıcılar Basit Ağ Yönetim 
Protokolünü (SNMP) de tamamen desteklemektedir.

Bakımı Daha Kolay

•  Yazıcı pilinin gücünü ve sağlık durumunu gösteren 
akıllı pil ile zaman ve verimlilik kayıplarını azaltın.

•  Cihazlarınızı cradle ve/ya da kablolu Ethernet ağınıza 
bağlayarak yazıcılarınızı ve cihaz yazılımını zahmetsiz 
yönetin.
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A’DAN Z’YE MOBİL BASKI

AKSESUARLARDAN SARF MALZEMELERİNE VE 
ZEBRACARE™ PLANLARINA
Lityum-iyon şarj aksesuarları

Şarj ve Ethernet Cradle 
Pili şarj eden QLn420 şarj ve Ethernet Cradle, pilin 
yazıcıda takılı kalmasını sağlayarak pratik bir çözüm 
sunar.

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

Yazıcı tamamen fonksiyonel olup, cradle üzerindeyken 
çıktı alınabilmektedir. Cradle üzerindeki LED ışıkları, DC 
akımı 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 güncellenmesini, 
bilişim personelinin kullanıcının bulunduğu yere 
gitmesine ya da yazıcının merkezi bir noktaya geri 
gönderilmesine gerek kalmamasını sağlayan cihaz 
yazılımı yönetimi

•  Şablonlar, yazıtipleri ve grafi kler güncellenerek yeni 
etiket formatları basılabilmesini sağlayan yazıcı 
yönetimi

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

•  Kripto anahtarları ya da sertifi ka dosyaları 
güncellenerek, en yüksek seviyede güvenlik sağlayan 
ağ yönetimi

•  Problemlere çözüm bulma: yazıcının onarıma 
gönderilmesini gerektirecek yerel yazıcı sorunlarına 
çözüm bulunabilmesi

•  Geleneksel olarak ağ dışında kalan Bluetooth 
yazıcıların yönetilebilmesi

Neler bulunmaktadır?

AC adaptörlü ünite: 
Cradle, AC adaptör, elektrik kablosu, ve belge CD’si – 
cradle kullanım elkitabı ve kurulum kılavuzu dahil.

Cradle ünitesi:
Cradle ve belge CD’si – cradle kullanım elkitabı ve kurulum 
kılavuzu dahil (AC adaptörü ayrıca satın alınabilir).

QLn420 şarj ve Ethernet Cradle
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Orijinal Zebra sarf malzemeleri

Orijinal Zebra sarf malzemeleri ile baskı işlerinizde 
verimliği arttırın, hizmet dışı kalma sürelerini azaltın 
ve tutarlı baskı kalitesi sağlayın. Rulo değiştirildiğinde 
yazıcının koyuluk ayarını yeniden yapmaya ihtiyaç 
duyulmaksızın, her zaman net, okunaklı ve tarayıcı 
tarafından okunabilir bir çıktı elde etmeniz için her bir 
sarf malzemesi ürününü her defasında kesinlikle aynı 
malzemeleri kullanarak imal etmekteyiz.

ZebraCare Servisleri

ZebraCare Depo servis sözleşmelerinden birini 
seçerek yazıcının hizmet süresini arttırıp, verimlilik 
kayıpları ve bütçe dışı onarım maliyetlerini azaltın. 
Yıllık bakım masrafl arınızı planlayıp bütçelendirmenin 
ekonomik bir yolunu sunan bu sözleşme, yazıcınızın 
eğitimli Zebra teknisyenleri tarafından yeniden 
fabrikadan çıktığındaki özelliklerine sahip olmasını 
sağlar. Zebra, bütçenize ve iş ihtiyaçlarınıza uygun 
çeşitli bakım planları sunar.

Forklift montaj aparatları

RAM forklift montaj aparatı
Plaka ve RAM montaj kolu, 
forklifte kompakt ve sabit 
montaj olanağı sağlar.

Ağır hizmet forklift montaj 
aparatı 

Yüksek darbe ve titreşim 
seviyelerinde test edilmiş bir 
ağır hizmet forklift montaj 
aparatı. Ayrıca, medya 
yükleme sıklığını azaltmak amacıyla büyük miktarlarda 
yelpaze kıvrımlı medya tutabilen yeni bir sepet de içerir.

Dörtlü pil şarj cihazı

Dörtlü pil şarj cihazı, aynı anda dört
adete kadar QLn akıllı pilini
(yazıcıdan çıkarılarak) yaklaşık
üç saatte şarj edecek şekilde
tasarlanmıştır. Şarj cihazı
üzerindeki ışıklar, tek tek
pillerin ne zaman yüzde 80 ve ne
zaman tam şarj olduğunu gösterir.
Not: dörtlü pil şarj cihazı (akıllı şarj cihazında olduğu gibi) 
pil sağlığını göstermez. Beraberinde şarj ünitesi, güç 
kaynağı ve elektrik kablosu bulunur.

Taşıma kayışları/kılıfl arı

El kayışı
Yazıcının elde taşınmasını sağlar.

Omuz kayışı
Yazıcının omuzda taşınmasını sağlar.

Yumuşak kılıf
Yumuşak bir kılıfl a 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.

Sert kılıf
Yazıcının düşmelere karşı dayanıklılığını arttırır ve 
yazıcıyı sürekli aşındırıcı vb. ekstra sert koşullarda 
korumak amacıyla yapılmıştır.

AC adaptörü

Yazıcının akıllı pilini yazıcı
içindeyken şarj etmek için,
AC adaptörünü QLn yazıcınıza
ve prize takın. Yazıcı şarj olurken
etiket basımı ve diğer 
fonksiyonları gerçekleştirebilir. 
Bilgilendirme amacıyla yazıcıyla 
birlikte gösterilmekte olup, yazıcı 
dahil değildir.

Akıllı şarj cihazı

Akıllı şarj cihazı, tek bir bağımsız QLn akıllı pilini dört 
saatten kısa sürede tam şarj eder. Pil şarj durumunu 
göstermenin yanı sıra, pilin akıllı tasarımını geliştirerek
pilin sağlık durumu hakkında da bilgi verip, yedek pil 
stokunuzu daha iyi yönetmenizi sağlar. Somut olarak, 
LED ışıkları pilin “iyi durumda”, “düşük kapasitede”, 
“kullanım ömrü geçmiş” ya da “kullanılamaz durumda” 
olup değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Akıllı şarj 
cihazının beraberinde şarj kızağı ve elektrik kablosu da 
bulunmaktadır. Bilgilendirme amacıyla yazıcıyla birlikte 
gösterilmekte olup, yazıcı dahil değildir.

Çıkarılabilir forklift kızağı

Kullanıcıların forklift ya da kamyonlarına kızak takmasını 
sağlayan QLn420 forklift montaj aparatı ve kızağı, QLn420 
yazıcının sahada rahat şarj edilebileceği ve konabileceği 
bir yer sağlar. Forklift operatörlerinin artık uygulama 
noktasında ürün tanımlama, sepet ve nakliye etiketleri 
bastırabilmelerini ve daha hızlı sonuç almalarını sağlar. 
Basılı barkod etiketlerinin, malların teslim alınması 
sırasında uygulanabilmesi sayesinde, ürünün
geldiği kayda geçirilir böylece takip uygulamalarına 
yardımcı olunur.

Pil Devreden Çıkarıcı

Pil Devreden Çıkarıcı, QLn420 yazıcının forklift ya 
da benzeri bir araca monte edildiği İmalat ve Depo/
Dağıtım Merkezi uygulamalarında kullanılmak amacıyla 
tasarlanmış güçlü bir aksesuardır. Yazıcının pil bölümüne 
takılan DC aktarma paketi, pilin yerini alarak, yazıcının 
forklift güç kaynağından güç almasını sağlar.

Son kullanıcılar, yazıcı piline ihtiyaç duyulmayan forklifte 
sabit monteli uygulamalar için QLn420 Pil Devreden 
Çıkarıcı aksesuarını kullanmalıdırlar. Pil Devreden Çıkarıcı, 
12 VDC ile 48 VDC arası voltaj aralığını desteklediğinden 
belli başlı tüm forklift akü voltajları ile uyumludur.
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Yazıcı adı

QLN420
QLn ailesindeki diğer yazıcılar hakkında bilgi için 
lütfen web sitemizi ziyaret edin.

Standart özellikler

• Barkod, metin ve grafi klerin direkt termal baskısı
• CPCL, EPL ve ZPL programlama dilleri
• 256MB fl aş (indirilebilir programlar, fi ş formatları, 

yazı tipleri ve grafi kler desteklenir)
• 5.0Ahr pil
• Dahili pil şarjı
• Siyah işaretli ve aralıklı medya algılayan sabit 

merkez konumu sensörleri
• Kullanımı kolay çıkar-ver modu
• Etiketlerin teker teker üretimi için etiket

mevcut sensörü
• Kolay çıktı verilmesi için yırtma barı
• Engel olmadan, rahatça çıktı alınabilmesi için 

kemer klipsi
• Değişken rulo genişlikleri için merkez yükleme 

medya kilidi
• Kolay medya yükleme için katlanır tasarımı
• Yönetim: Yansı, SNMP, Web sunucusu 

(özelleştirilebilir HTML sayfalarıyla), Wavelink 
Avalanche®

• Büyük, kolay okunur LCD kontrol paneli (240 x 
128 piksel)

• LCD ekran WML kullanılarak özelleştirilebilir 
(metin ve simgeler)

• Beş yönlü navigasyon düğmeleri, iki adet yazılım 
tanımlı tuş

• Ekranda yazıcı uyarıları, yardım menüleri
• Betona 1829mm’den birçok kez düşmeye karşı 

dayanıklılık
• Toz ve suya dayanıklılık derecesi IP43 (yumuşak 

kılıfl a IP54)
• Etiket sayacı
• Gerçek zamanlı saat
• NFC aracılığıyla Print Touch

Yazıcı özellikleri 

Çözünürlük

8 nokta/mm (203dpi)

Bellek

128MB RAM; 128MB fl aş (standart)

Baskı genişliği

104mm

Baskı uzunluğu

Min. 12.7mm
Max. 813mm

Baskı hızı

102mm/saniyeye kadar

Medya sensörleri

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

Çalışma özellikleri

Ortam

• Çalışma sıcaklığı: -20°C ile 50°C arası
• Saklama/Taşıma ortamı: -25°C ile 65°C arası
• Çalışma nem oranı: %10 ile %90 arası, 

yoğuşmasız
• Depolama nem oranı: %10 ile %90 arası, 

yoğuşmasız

Kurum onayları

• 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, UL, TÜV, CSA

Medya özellikleri

Medya genişliği

 QLn420: 51mm / 112mm

Medya uzunluğu

 QLn420: 12.7mm ile 813mm arası ya da sürekli

Maksimum medya rulo boyutu

  QLn420: 66mm Dış Çap, 19mm ya da 34.9mm
iç çap
Medya kalınlığı

 QLn420: 0.0813mm ile 0.1905mm arası

Medya tipleri

  Kalıp kesim, rulo beslemeli, yelpaze kıvrımlı, fi ş, 
taşıyıcısız

Fiziksel özellikler

Genişlik: 165mm
Yükseklik: 187mm (kemer klipsiyle)
Derinlik: 82.5mm
Ağırlık: 1.1kg (pille)

Link-OS Çözümleri

Yazılım Araçları

• Belge Tasarımı: Firma bilgilerinizi ve Zebra’nın 
kullanımı kolay, tak-yazdır tasarım araçlarını 
kullanarak, çabucak özelleştirilmiş bir baskı 
çözümü tasarımı oluşturun.

• Cihaz Entegrasyonu: Zebra, mevcut 
sistemlerinize Zebra cihazlarının entegrasyonunu 
gerçekleştirmenize yardımcı olmak amacıyla 
tasarlanmış uygulamalar ve ürünler sunar.

• Cihaz Yönetimi: Zebra’nın cihaz yönetim araçları 
süiti ile baskı operasyonlarınızı yerel ve global 
olarak yönetin.

• Geliştirici Araçları: Kendi uygulamalarınızı 
yaratmanız için ihtiyacınız olan, dokümantasyon, 
kaynak kodu, programlama dilleri, şablonlar ve 
daha nicelerini içeren araçlar sunar.

Cihaz Yazılımı

• ZPL II™
• CPCL
• Zebra Unicode Çözümü
• ZBI 2.0™ (opsiyonel)

Yazı Tipleri/Grafi kler/Sembolojiler

Yazı tipleri ve karakter setleri

• Beş adet yerleşik, ölçeklenebilir, döndürülebilir 
12–48 pt arası yazı tipleri

• İndirilebilir yumuşak yazı tipleri
• Opsiyonel uluslararası karakter setleri

Barkod sembolojileri

• Barkod oranları: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
• Linear barkodlar: Codabar (NW-7), Code 39, 

Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, 2 ve 5 
rakamlı eklenti, Interleaved 2-of-5, UCC/EAN-
128, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamlı eklenti

• İki Boyutlu: Aztec Code, Data Matrix, GS1/
DataBar™ (RSS) ailesi, MaxiCode, MicroPDF417, 
PDF417, QR Code, TLC39

İletişim ve arayüz özellikleri

•  ZebraNet® 802.11n opsiyonu - aşağıdaki 
802.11a/b/g/n WLAN desteklerini sunar:

  - WEP (sadece PSK), TKIP ve AES şifreleme
  -  WPA ve WPA2 - 802.1x (sadece WPA2 ya da 

WPA ile)
  - EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
  -  802.11d ve 802.11i 
  - Bluetooth 3.0 ile eşzamanlı çift kablosuz
  - Wi-Fi® Onayı
  -  PMK önbelleği, CCKM veya Hızlı  Oturum 

yeniden başlaması ile hızlı dolaşım
• Bluetooth 3.0 kablosuz
  - Güvenlik modu 1–4
  -  “Made for iPod/iPhone/iPad” onaylı - Anahtar 

Bağlama
• 10/100 Ethernet desteği (cradle ile)

Kablolu iletişim özellikleri
• USB 2.0 tam hız arabirimi (12Mbps)
• Mini-B konektörü (opsiyonel gerilim azaltıcı)
• Seri arabirim 14-pin RS-232C port aracılığıyla 

terminal veya başka anabilgisayar ile 115.2kbps 
hıza kadar iletişim

Opsiyonlar ve aksesuarlar

Şarj opsiyonları

• Pil, aşağıdakileri kullanarak yazıcı içinde şarj edilir:
 • AC adaptörü
 • Forkliftler ve karar araçları için DC adaptörleri
 • Şarj ve Ethernet kızağı
 • Araç kızağı (DC akımı)
• Pil, aşağıdakileri kullanarak yazıcı dışında
 şarj edilir:
 • Akıllı şarj cihazı
 • Dörtlü şarj cihazı

Opsiyonel özellikler ve aksesuarlar

• Taşıyıcısız etikete  baskı (sadece silikon merdane ile)
• ZBI 2.x
• Yedek piller
• AC adaptörü (ENERGY STAR® uyumlu)
• SC2 tekli akıllı pil şarj cihazı
• Dörtlü pil şarj cihazı
• QLn4-EC şarj ve Ethernet kızağı
• Omuz kayışı
• QLn4-VC araç kızağı, forklift üzerinde

QLn420 yazıcı ile kullanım için olup,
kolayca çıkarılabilmesini sağlar. RAM kolu ile 
uyumludur (dahil değildir)

• QLn420 RAM montajı, QLn420 yazıcının forklifte 
sabit montajını sağlar. Plaka ve RAM kolu dahildir

• Ağır hizmet forklift montajı. Yelpaze kıvrımlı 
medya sepeti dahildir

• QLn420 ile kullanım için uyarlanmak üzere eski 
QL RAM Montajı ve Ağır Yük Forklift montajlarına 
imkan tanıyan plaka montaj kitleri

• El kayışı
• Yumuşak kılıf (kullanıldığında IP54 derecesi)
• Seri ve USB kabloları (gerilim azaltma desteği)
• Forklift pil devreden çıkarıcı (2013 yılı 1.

çeyreğinde çıkıyor)

KISA TEKNİK ÖZELLİKLER*

*Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.
©2014 ZIH Corp. Power Smart Print Technology, Print Touch, QL, QL Plus, ZBI, ZebraCare, ZebraDesigner, ZebraLink, ZebraNet, ZPL ve tüm ürün adları ve numaraları Zebra ticari markaları olup, Zebra ve 
Zebra Başı resmi, ZIH Corp. tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Unicode, bir Unicode, Inc. ticari markasıdır. Windows, ABD ve/ya da diğer ülkelerde Microsoft Corporation’ın tescilli markası veya 
ticari markasıdır. Bluetooth, bir Bluetooth SIG, Inc. tescilli ticari markasıdır. Apple, Apple Inc.’in ABD’de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. Android, Google Inc.’in ticari markasıdır. BlackBerry, Research 
in Motion Limited’in ABD ve/ya da diğer ülkelerde tescilli ticari markası ya da ticari markasıdır. Cisco, bir Cisco Systems, Inc. tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi, bir Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 
tescilli ticari markasıdır. Wavelink Avalanche, Wavelink Corporation’ın tescilli ticari markasıdır. GS1 DataBar, bir GS1 US, Inc. ticari markasıdır. ENERGY STAR, bir Çevre Koruma Kurumu tescilli ticari markasıdır. 
Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. AirWatch, bir AirWatch, LLC ticari markasıdır.

Lütfen kullandıktan sonra geri dönüşüme veriniz

Diğer EMEA Ofi sleri
EMEA Genel Merkezi: Britanya Avrupa: Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Rusya 
Orta Doğu ve Afrika: Dubai, Güney Afrika

Türkiye Bölge Ofi si
TÜRKİYE – İSTANBUL İrtibat Bürosu, Ağaoğlu My Prestige Barbaros Mah. Ihlamur Sok. No: 1 / 135-136, 34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (0) 216 688 85 15 Faks: +90 (0) 216 688 85 26 E-posta: turkey@zebra.com Web: www.zebra.com


