
Dlaczego warto kupić drukarkę z serii ZD421? Zastosowania

Handel detaliczny
• Etykietowanie półek

• Zmiana cen przy obniżkach

• Znaczniki zwrotów

• Etykietowanie zasobów i zapasów

• Etykiety informacyjne na produkty 
spożywcze

Ochrona zdrowia
• Etykietowanie próbek 

laboratoryjnych

• Etykietowanie leków wydawanych 
na receptę

• Opaski identyfikacyjne na rękę dla 
pacjentów

• Etykietowanie dokumentacji 
pacjentów

• Etykietowanie zasobów

Transport i logistyka
• Etykiety do wysyłki i przyjmowania 

towaru

• Listy przewozowe

Produkcja lekka
• Etykiety produktowe

• Produkcja w toku

• Etykiety inwentaryzacyjne

• Etykiety wysyłkowe

ZWROT Z INWESTYCJI
• Łatwe wdrażanie, zarządzanie  

i aktualizowanie

• Szybka wymiana nośników

• Możliwość dbania o bezpieczeństwo 

Informacje o produkcie
• ZD421 — strona produktu

• Selektor drukarek

Wszystkie właściwe 
funkcje. 

Drukarka ZD421 oferuje 
zaawansowane funkcje, które 
wyróżniają ją wśród innych. 
Pięć ikon LED na wyświetlaczu 
zapewnia natychmiastowy wgląd 
w stan drukarki. Futerał do 
przenoszenia i bateria zapewni 
użytkownikom możliwość pracy 
mobilnej. Model na wkłady  
z taśmą barwiącą umożliwia 
szybkie i bezproblemowe 
ładowanie taśmy, a model do 
zastosowań w placówkach 
medycznych jest odporny na 
środki odkażające. 
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Obsługa Twojego języka 
drukarki.

ZD421 można pewnie 
wdrożyć do istniejących flot 
drukarek. Obsługuje ona 
zarówno język EPL, jak i ZPL 
i może nawet emulować inne 
języki drukarek za pomocą 
zainstalowanej na drukarce 
aplikacji Virtual Devices, 
części oferowanych przez 
firmę Zebra rozwiązań 
Print DNA. Można nawet 
kontynuować stosowanie 
istniejących formatów etykiet 
i aplikacji — bez potrzeby 
wprowadzania żadnych 
modyfikacji.
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Gotowość na technologię 
przyszłości. 

Technologia nieustannie  
i szybko się rozwija. Wymiana 
przestarzałego sprzętu jest 
kosztowna. Warto przygotować 
się na przyszłe wyzwania za 
pomocą inteligentnej drukarki, 
która została zaprojektowana 
z myślą o rozwoju. Drukarka 
ZD421 jest wyposażona w 
bardziej intuicyjny interfejs 
użytkownika, możliwy 
do instalacji na miejscu 
u użytkownika moduł do 
komunikacji bezprzewodowej 
oraz nową, innowacyjną 
architekturę, która umożliwia 
stałe rozszerzanie możliwości 
drukarki.
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Niezrównane bezpieczeństwo 
zapewniające bezstresową 
pracę.

Zagrożenia bezpieczeństwa  
są realne i rosną — nawet  
w przypadku drukarek 
termicznych. Zabezpiecz 
się przed niebezpiecznymi, 
kosztownymi atakami na 
bezpieczeństwo IoT.  
W przeciwieństwie do drukarek 
innych marek drukarki firmy 
Zebra wyposażone są w funkcję 
PrintSecure, będącą częścią 
naszego pakietu oprogramowania 
Print DNA, która chroni dane, 
zabezpiecza punkty końcowe  
i zapobiega przestojom.
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W tej drukarce wszystko 
jest proste.

W przypadku drukarki 
Zebra każdy krok jest 
wolny od frustracji — dla 
każdego użytkownika. Dzięki 
rozwiązaniom Print DNA i 
kreatorom konfiguracji ZD421 
można skonfigurować  
z łatwością i szybko zacząć 
drukować. Nasze solidne, 
sieciowe narzędzie do 
zarządzania pozwala 
zarządzać drukarkami na 
miejscu lub zdalnie. Można 
też sprawdzać ustawienia 
zabezpieczeń i przeprowadzać 
aktualizacje według własnego 
harmonogramu. Aplikacja 
Print Touch z funkcją NFC 
umożliwia parowanie 
urządzeń i drukowanie oraz 
uzyskiwanie dostępu do filmów 
instruktażowych.
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Pięć głównych korzyści dla klienta

Czym jest seria drukarek ZD421? 
Zwiększ swoje oczekiwania dzięki zaawansowanej 
4-calowej drukarce biurkowej ZD421.
Ta bazująca na zaletach popularnych modeli z serii GK oraz ZD420 zaawansowana 4-calowa drukarka biurkowa ZD421 zapewnia 
funkcje, elastyczność, niezawodność i bezpieczeństwo, których potrzebujesz — dziś i jeszcze przez długie lata. A dzięki dostępnemu 
wyłącznie w ofercie firmy Zebra pakietowi oprogramowania Print DNA seria ZD421 jest łatwa w konfiguracji, obsłudze, zarządzaniu  
i konserwacji — na miejscu lub zdalnie. Prostota obsługi. Elastyczne funkcje. Gotowość na przyszłość.

http://www.zebra.com/zd421
https://www.zebra.com/us/en/products/printers.html
https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/product/Mobile_Computers/Hand-Held%20Computers/tc20/guide-accessories/hawkeye-accessory-ecosystem.pdf


ZEBRA i stylizowany obraz głowy zebry są znakami handlowymi firmy Zebra Technologies Corp. zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym 
świecie. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli. ©2021 Zebra Technologies Corp. i/lub podmioty stowarzyszone. 
Data publikacji: 01/2021.

Centrala regionu Ameryki Płn.  
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji  
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki 
Łacińskiej
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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