
Etikečių spausdintuvas ZT420 
 
Kodas: ISZEB_ZT42062-T0E000 
Gamintojas Zebra Technologies Ltd., JAV 
 
Tai platus (168 mm pločio galvutė), greitaeigis, 
pramoninės klasės šiluminio pernešimo 
technologijos spausdintuvas. Jis pakeitė 
ZM600 modelį. ZT420 spausdintuve atnaujinta 
visa elektroninė dalis: procesorius, atmintis, 
sąsajos su kompiuteriu. Dabar standartinėje 
komplektacijoje yra Serial (kitaip COM arba 
RS232), USB 2.0 ir 10/100 Ethernet jungtys. Yra 
USB Host jungtis. 
 
Spausdintuvo displėjus dabar didesnis ir šviesesnis. Yra ir ledai, greitesniam ir aiškesniam informavimui apie 
printerio būklę. 
 
ZT420 yra pritaikytas įvairioms etiketėms spausdinti. Aišku, labiausiai didelėms, ~A5 formato. Jis gali 
spausdinti dviem būdais: tiesioginio šiluminio poveikio būdu (ant šilumai jautrių etikečių) ir šiluminio 
pernešimo būdu (su dažjuostėmis ant įvairiausių etikečių). Labiau tinka šiluminio pernešimo spausdinimui. 
Jame įmontuoti du fotodavikliai etiketėms sekti: vienas, matantis tarpus tarp etikečių, antras matantis juodas 
žymes ant šviesios juostos. Pirmasis daviklis reguliuojamos padėties, antrasis fiksuotas prie krašto. Tarpas 
tarp etikečių turėtų būti bent 2 mm. Juodoji žymė bent 9,5 mm pločio ir 2,5 mm aukščio, jos juodumas turėtų 
būti >1,0 ODU. Medžiagos tamsumas negali būti didesnis nei 0,5 ODU. 
 
Techninės charakteristikos: 

Spausdintuvas ZT420 
Spaudos plotis 168 mm 
Rezoliucija  203 dpi 
Didžiausias greitis 305 mm/s 
Atmintis 64 MB Flash + 4 MB DRAM 
Didžiausias etiketės ilgis 2590 mm 
Jungtys su kompiuteriu USB 2.0, COM, 10/100 Ethernet 
Ilgis x plotis x aukštis 495 x 337 x 324 mm, 
Svoris 18,14 kg 
Darbinė temperatūra nuo 5 iki 40 O C (terminiu režimu 0° ÷ 40°) 
Oro drėgmė 5 ÷ 85 % 
Maitinimas 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz 

 
Žaliavos spausdintuvui. Pateikiami didžiausi leistini rulonų išmatavimai 
 

         



 
  
Jums siūlomą spausdintuvo komplektą (Nr. ISZEB_ZM600-200E-000T) sudaro: 
spausdintuvas ZT420 su 203 dpi galvute, maitinimo laidas, kompaktinis diskas (su 
draiveriais, iliustruota naudojimosi instrukcija anglų kalba, ir pakuotė. Kompiuterinė 
programa „Zebra Designer Lite“ perduodama failo pavidale. 

Kaina be 
PVM 

2100,- Eur 

  
Siūloma papildomai įsigyti: 
USB 1,8 m laidas pajungimui prie kompiuterio, kodas ASXXX_USB1.8_A-B 5,- € be PVM. 
 
Spausdintuvo pristatymas Lietuvos teritorijos ribose nemokamas. Tačiau instaliavimas ir 1÷2 žmonių 
apmokymas į spausdintuvo kainą neįtrauktas. Apmokama pagal galiojančius įkainius arba atskirą susitarimą. 
Komplekte yra spausdintuvo aprašymas ir instrukcija, kurie leidžia vartotojui pačiam išmokti naudotis 
įrenginiu, taip pat taisyklės, ko negalima daryti su spausdintuvu. Bet apmokymas, kurį veda pardavėjo 
konsultantas yra kokybiškesnis ir greitesnis informacijos įsisavinimo būdas nei instrukcijų skaitymas ir 
bandymai. 
 
Valymui - rekomenduojamas specialus „pieštukas“ Nr. ASZEB_105950-035. Kaina 9,- Eur 
 
Garantija 12 mėnesių, visam įrenginiui, išskyrus natūraliai besidėvinčias dalis – velenėlį ir galvutę.  
Galvutei suteikiama ribota laike ir kilometraže ne daugiau 6 mėn. ir ne daugiau 50 km prarasto kilometražo 
kompensavimo garantija. Ji taikoma tik kai nėra mechaninio arba cheminio galvutės pažeidimo, ir kai nėra 
galvutės perkaitimo požymių. Šie defektai matomi plika akimi, o galvutės elementų perkaitimo defektai - pro 
mikroskopą. Už tokius defektus atsakingas pats klientas / naudotojas.  
Galvutei išėjus iš rikiuotės dėl kitokių priežasčių anksčiau kaip per 6 mėn. ir neatspausdinus 50 km, klientui 
kompensuojama tiek procentų naujos galvutės kainos, kiek procentų nuo 50 km neatidirbo galvutė. Klientas 
galvutės garantijos veikimo metu įsipareigoja naudoti tik „Pakmarko“ tiekiamus ruošinius ir dažjuostes. 
 
Atsarginės eksploatacinės detalės 
203 dpi galvutė nr.  P1058930-012  499,- Eur be PVM. 
ZT420 velenėlis P1058930-081  90,- Eur be PVM 
 
Orientacinis komplekto pateikimo laikas 1 – 2 darbo dienos. 
 
Pasiūlymo galiojimas 30 kalendorinių dienų. 
 
Programinė dalis. Komplekte įtraukta etikečių maketavimo spausdinimo programa “Zebra Designer Lite” 
leidžia sukurti etiketę: nustatyti jos dydį, orientaciją, eilių skaičių, įvesti tekstus norimais Windows šriftais, 
įvesti reikiamus brūkšninius kodus, įdėti logotipus ir linijas. Leidžia koreguoti spausdintuvo parametrus, 
nurodyti reikiamą kopijų skaičių. 
 


