
Drukarka mobilna EZ320
JAKOŚĆ, TRWAŁOŚĆ I ATRAKCYJNA CENA, JAKICH MOŻNA 
OCZEKIWAĆ OD URZĄDZEŃ MARKI ZEBRA
Oferta firmy Zebra® Technologies – czołowego dostawcy drukarek mobilnych – obejmuje teraz wysokiej jakości, trwałą i dostępną w 
konkurencyjnej cenie drukarkę paragonów i mandatów. Drukarka mobilna Zebra EZ320™ zapewnia wyjątkowe wyniki i funkcje potrzebne do 
możliwie najlepszego zaspokajania potrzeb związanych z zastosowaniami mobilnymi wymagającymi drukowania potwierdzeń i pokwitowań 
lub wystawiania mandatów w terenie. Bezprzewodowa łączność Bluetooth®, mocna konstrukcja i łatwa w ładowaniu bateria wystarczająca na 8 
godzin pracy zapewniają prawdziwą mobilność i niezawodne działanie na drogach, na farmach i w gospodarstwach rolnych, w sklepach detalicznych, 
a także w magazynach i zakładach produkcyjnych. A duża szybkość druku w połączeniu z prostotą obsługi i łatwością ładowania nośnika 
zwiększają wydajność pracy użytkownika. 

Zaprojektowana z myślą o Twoich potrzebach
Niedroga, niewielka, lekka i atrakcyjna – drukarkę EZ320 można z łatwością 
zabierać ze sobą wszędzie, gdzie tylko potrzebna jest możliwość wydrukowania 
paragonu, pokwitowania czy mandatu. Niskie wymagania związane z czynnościami 
konserwacyjnymi drukarki obniżą koszty operacyjne Twojego przedsiębiorstwa, a 
lokalne punkty świadczące usługi serwisowe oraz wsparcia są w razie potrzeby zawsze 
pod ręką.  
 

Właściwy poziom usługi we właściwej cenie
Firma Zebra zaleca dodanie do drukarki EZ320 umowy serwisowej Zebra OneCare 
na poziomie „Special Value”, przygotowanej z myślą o zapewnianiu użytkownikom 
obsługi serwisowej na wyższym poziomie i gwarantującej ochronę wykraczającą poza 
standardową gwarancję przy zachowaniu bardzo atrakcyjnej ceny. 
 
Usługa „Special Value” zapewnia ochronę w zakresie zużycia związanego z normalną 
eksploatacją jako dodatek do ochrony dostępnej w ramach bezpłatnej gwarancji 
przedłużonej. A jeżeli kiedykolwiek wystąpi konieczność wysłania drukarki EZ320 
do naprawy, czas wykonania usługi w punkcie serwisowym zostanie automatycznie 
podniesiony do wyższej kategorii, a po naprawie drukarka zostanie odesłana 
użytkownikowi bezpłatnie. Wszystkie te korzyści w połączeniu z dostępem do naszego 
punktu pomocy technicznej sprawiają, że umowa serwisowa Zebra OneCare „Special 
Value” to bardzo atrakcyjna propozycja. W niektórych krajach mogą obowiązywać pewne 
ograniczenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/zebraonecare.

Ładowanie

Zasilacz AC Bateria standardowa

Ładuje baterię wewnątrz drukarki. W zestawie 
z drukarką.

Do ładowania w ładowarce jednogniazdowej 
lub za pomocą zasilacza AC wewnątrz 
drukarki. W zestawie z drukarką.

Ładowarka 
samochodowa Ładowarka jednogniazdowa

Ładuje baterię wewnątrz drukarki w 
samochodzie za pośrednictwem adaptera do 
gniazda zapalniczki.

Ładuje baterię poza drukarką.

Przenoszenie

Futerał Taśma do mocowania przy pasku

Chroni drukarkę podczas normalnej 
eksploatacji.

Umożliwia przymocowanie drukarki do paska.

KARTA DANYCH PRODUKTU
DRUKARKA MOBILNA EZ320

Więcej informacji na temat drukarki mobilnej EZ320 można znaleźć na stronie  
www.zebra.com lub korzystając z naszej centralnej bazy kontaktów pod adresem  

www.zebra.com/contact

http://www.zebra.com/zebraonecare
https://www.zebra.com/us/en.html
http://www.zebra.com/contact


EZ320 – dane techniczne
Optymalne 
zastosowania

Administracja 
publiczna
Policja drogowa: 
wystawianie 
mandatów za 
wykroczenia drogowe

Agencje rolnicze: 
wystawianie 
zaświadczeń kontroli 
warunków sanitarnych 
i mandatów za 
naruszenie przepisów

Logistyka
Drukowanie 
potwierdzeń dostawy

Dostawy w handlu 
detalicznym
Drukowanie 
potwierdzeń dostawy

Kontrola 
ubezpieczenia
Drukowanie 
potwierdzeń 
terenowych kontroli 
ubezpieczenia

NAZWA DRUKARKI

EZ320

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• Druk termiczny

• USB 2.0

• Zasilacz AC (ładuje baterię wewnątrz drukarki)

• Flash 8 MB / SDRAM 16 MB

• Klasa IP42

• Obudowa odporna na upadki z wys. 1,2 m

• Opcje regionalne: czcionki języka chińskiego uproszczonego w 
standardzie SimSun GB18030 w dwóch rozmiarach (24 × 24, 16 × 16), 
języka chińskiego tradycyjnego (Big5) 24 × 24, Latin 1 oraz Latin 9

PARAMETRY DRUKARKI

Rozdzielczość 8 pkt/mm

Pamięć Flash 8 MB / SDRAM 16 MB

Szerokość druku Stała – 74 mm; opcja regulacji szerokości nośnika z 
elementami dystansowymi – 60 mm

Maksymalna 
szybkość druku

50 mm/s

Czujniki nośników Brak papieru; otwarta pokrywa zasobnika nośników

Długość druku Nie dot.

Zasilanie Bateria litowo-jonowa 7,4 V, 1200 mAh; do 
ponownego ładowania

PARAMETRY NOŚNIKÓW

Maks. wymiary 
rolki z nośnikiem

Średnica zew. 40 mm

Szerokość 
nośników

Stała – 80 mm (+/- 1 mm), z elementami 
dystansowymi – 60 mm (+/- 1 mm)

Grubość 2,5 mil/64 μm do 4,5 mil/114 μm

PARAMETRY PRACY

Parametry 
środowiskowe

Temperatura robocza: -10°C do 50°C  

Wilgotność robocza: wilg. względna 20% do 95% bez 
kondensacji

Temperatura przechowywania/przewożenia: -20°C 
do 60°C

Parametry 
elektryczne

Wyjmowana bateria: litowo-jonowa 1160 mAh

Spełniane normy FCC część 15 klasa A/19.2.2 ESD klasa 2 wg IEC 
61000-4-2, Chiny (CCC, CMII), Tajwan (BSMI, NCC), 
znak bezpieczeństwa TUV

PARAMETRY FIZYCZNE

Długość 48 mm

Szerokość 125 mm

Wysokość 100,8 mm

Waga Drukarka i bateria: 0,29 kg

Waga transportowa (obejmuje drukarkę, baterię, 
zasilacz AC, instrukcję obsługi, opakowanie):  
0,65 kg

ŁĄCZNOŚĆ I INTERFEJSY

USB 2.0

Bluetooth®

PROGRAMY NARZĘDZIOWE

Sterownik ZebraDesigner™ dla systemu Windows® 7, Windows 2008, 
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista®

Zebra Setup Utility (ZSU)

Aplikacje SDK: Windows Mobile® wersja 5.0 (lub późniejsza), BlackBerry®, 
Android™

CZCIONKI I GRAFIKA

Czcionki języka chińskiego uproszczonego w standardzie SimSun GB18030 
w dwóch rozmiarach (24 × 24, 16 × 16), języka chińskiego tradycyjnego 
(Big5) 24 × 24, Latin 1 oraz Latin 9

OPCJE I AKCESORIA

Futerał

Taśma do mocowania przy pasku

Ładowarka jednogniazdowa (ładuje baterię poza drukarką)

Kabel do ładowarki samochodowej

Elementy dystansowe do rolek 60 mm

GWARANCJA NA PRODUKTY

Urządzenie EZ320 jest objęte gwarancją na wady produkcyjne i 
materiałowe na okres 1 ( jednego) roku od daty wysyłki. Szczegółowe 
informacje na temat gwarancji podane są na stronie  
www.zebra.com/warranty.

Zaleca się używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Zebra, ponieważ 
pozwala to osiągnąć optymalną jakość druku i wydajność drukarki.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

KARTA DANYCH PRODUKTU
DRUKARKA MOBILNA EZ320
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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
mseurope@zebra.com

Centrala regionu Ameryki 
Łacińskiej
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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