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Impressoras térmicas
Imprima com confiança. Imprima com segurança.  
Imprima com a Zebra.



Imprima com confiança.  
Imprima com segurança.  
Imprima com a Zebra.
Você não tem tempo para falhas de 
impressão. As impressoras devem ter um  
desempenho perfeito, quase invisível. Mas 
quando elas param, suas operações também 
são interrompidas. Elimine o aborrecimento 
com a Zebra.

Desde a configuração simplificada e a 
estrutura de qualidade até as ferramentas 
de software Print DNA que aprimoram o 
desempenho, nossas impressoras são 
desenvolvidas para serem autossuficientes, 
duráveis e estarem sempre prontas para 
o trabalho. As impressoras vão além do 
hardware: elas oferecem autonomia, 
inteligência e, diferentemente de outras 
marcas, segurança que proporciona 
tranquilidade e uma verdadeira sensação  
de proteção. 

Imprima com confiança, sabendo que tem 
um parceiro com 50 anos de inovação em 
impressão térmica ao seu lado. 

Não se conforme com menos. 
Aproveite o que há de melhor  

com a Zebra.
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Desempenho incansável   
em todos os ambientes
As impressões precisam sair, isso não é negociável. Se os armazéns não 
puderem imprimir as etiquetas de envio, os clientes não receberão os 
produtos. Se os motoristas não puderem imprimir os recibos, as faturas 
não poderão ser processadas. E se você não puder imprimir cartões de 
identidade para acesso, sua segurança poderá ser comprometida. Deixe 
tudo em dia com as impressoras térmicas da Zebra. Elas são projetadas 
com um só objetivo: garantir a você seu melhor desempenho. Em todos  
os ambientes, todas as aplicações e todas as condições. 

Transporte e logística  
Ofereça serviço sem interrupções, do início ao fim

• Cross-docking e estoque
• Picking e embalagem
• Envios e recebimentos

• Gerenciamento de inventário
• Comprovantes de entrega
• Devolução de carros alugados

Manufatura
Maximize a produtividade da produção às vendas

• Trabalho em andamento
• Etiquetas de conformidade
• Gerenciamento de peças
• Manutenção de equipamentos

• Rastreabilidade
• Garantia de qualidade

Saúde
Garanta maior segurança para os pacientes,  
da admissão à alta

• Identificação correta de pacientes
• Gerenciamento de laboratórios  

e farmácias

• Gerenciamento de ativos
• Precisão nas etiquetas de amostras
• Controle de acesso e de identidade

Varejo e hospitalidade
Garanta que os clientes voltem sempre em busca  
da experiência que você oferece

• Preços de produtos 
• Contagem de ciclos
• Ponto de venda móvel
• Comprovante de compra
• Cartões-presente e cartões-fidelidade

• Ingressos para eventos e passes  
de temporada 

• Crachás de identificação
• Carteiras de filiação

Setor público 
Aumente a qualidade dos serviços e a segurança  
com impressões rápidas, precisas e seguras

• Multas eletrônicas
• Serviços de saúde e serviço social
• Gerenciamento de emergências
• Cadeia de suprimentos militares
• Gerenciamento de identidades

• Inspeção de códigos
• Operações cambiais

Armazéns 
Conecte todas as áreas operacionais de seu armazém para 
acelerar a concretização das vantagens de sua transformação

• Cross-docking e estoque
• Picking e embalagem

• Envios e recebimentos
• Gerenciamento de inventário
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As impressoras são o começo
Mas uma solução empresarial completa deve atender  
às necessidades de ponta a ponta

Quando você está em busca de soluções empresariais, é preciso ir além 
das impressoras. Considere o uso de computadores móveis inteligentes, 
tablets multitarefa e scanners de precisão que se integrem facilmente, 
façam emparelhamento instantâneo e se comuniquem livremente uns 
com os outros. Se você proteger o hardware com os serviços profissionais 
e de suporte, visibilidade e capacitação da Zebra, poderá reduzir as 
vulnerabilidades e maximizar o tempo de atividade e a produtividade 
dos seus dispositivos, facilitando a integração de novas tecnologias 
aos ambientes de TI e fluxos de trabalho atuais dos seus clientes. 
Pense em como isso traria melhorias para o gerenciamento, o uso e o 
compartilhamento de dados críticos.

A confiabilidade e o alto desempenho também são obrigatórios. Eles 
estarão à sua disposição com o portfólio de ponta a ponta da Zebra. Cada 
dispositivo por si só já otimiza o trabalho. Mas, quando utilizados juntos, 
seus funcionários alcançam a produtividade máxima.



A impressão deu certo? 
Suprimentos certificados da Zebra para impressões 
sem complicações

Os suprimentos certificados Zebra oferecem qualidade, 
desempenho e serviço consistentemente excepcionais para 
que você não precise se preocupar com a interrupção das 
suas operações devido a problemas com materiais. 

Imprima com confiança. 
Imprima com qualidade. 
Imprima com a Zebra.

Resistentes 
Não importa se seu ambiente de 
trabalho é quente, frio, úmido ou cheio 
de poeira; nossos suprimentos dão 
conta do recado. 

Testados rigorosamente
 Nossa inspeção de 23 pontos  
impede que as impressoras e  
o trabalho sejam paralisados. 

Qualidade consistente  
O uso de materiais consistentes 
garante um desempenho confiável  
em todos os pedidos, o que  
evita tempos de inatividade  
e a necessidade de ajustar as 
configurações das impressoras.

Compatibilidade com 
impressoras da Zebra
Tintas, vernizes e ferramentas 
compatíveis garantem que as 
impressoras e os fluxos de trabalho 
não sejam interrompidos. 

Padrões rigorosos 
Nossos suprimentos são 
desenvolvidos para atender aos 
padrões da indústria, assim você pode 
garantir sempre a conformidade.

Não abrasivos 
Etiquetas com superfícies ásperas 
causam falhas precoces nos 
elementos da cabeça de impressão, 
prejudicando a legibilidade  
das etiquetas.

Oferta de suprimentos da Zebra

Etiquetas com código de barras
Temos mais de 90 opções de materiais 
certificados para atender às suas 
necessidades: de materiais sintéticos até 
soluções básicas em papel; de ambientes 
exigentes até aplicações com requisitos 
específicos de conformidade; de superfícies 
difíceis de etiquetar até etiquetas fáceis de 
remover; e de materiais que evidenciam 
adulterações até soluções resistentes a 
rupturas. Com mais de 400 artigos em 
estoque e amplas opções de personalização, 
podemos oferecer uma solução para 
praticamente qualquer aplicação.

Fitas térmicas
Escolha entre formulações com cera, cera/
resina e resina para atender às demandas 
de durabilidade da sua aplicação quando 
combinadas aos nossos materiais de 
transferência térmica.

Braceletes hospitalares e pulseiras  
de identificação de pacientes
A Zebra oferece pulseiras térmicas, RFID, a 
laser e de alerta que continuam escaneáveis 
durante todo o tempo médio de permanência 
dos pacientes no hospital.  Podemos 
satisfazer as necessidades únicas dos seus 
pacientes e fluxos de trabalho: da população 
geral de pacientes até os serviços de 
trabalho de parto, neonatais e ambulatoriais.

Pulseiras para eventos
Nosso amplo portfólio de pulseiras RFID e 
com código de barras para impressão térmica 
sob demanda permite a implantação de PDV 
sem dinheiro, o gerenciamento de entradas, a 
redução na fraude com ingressos, transações 
simplificadas e o rastreamento da última 
localização conhecida dos visitantes.

Papel de recibo
Nosso portfólio de opções de papel de recibo 
atende aos seus requisitos de durabilidade 
da imagem da marca e da aplicação, de 
qualidade de imagem e de arquivamento, 
além de caber no seu orçamento.

Suprimentos RFID
Temos uma ampla seleção de etiquetas 
RFID, tags e pulseiras a sua escolha. Também 
podemos criar uma solução personalizada 
incluindo inlays e chips das marcas líderes 
integrados a um de nossos mais de 100 
materiais térmicos previamente testados  
em qualquer tamanho e configuração. 
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Impressoras industriais

ZT200  
Series

ZT400  
Series

ZT510
ZT600 
Series

ZE500 
Series

Econômica Intermediária Premium Premium Premium

Manufatura • • • • •

Transporte e logística • • • • •

Varejo • •

Saúde • •

Armazéns • • • • •

Setor público • • • •

Print DNA • • • •

Impressoras industriais
Força industrial para trabalhadores diligentes

As impressoras industriais da Zebra são projetadas para ambientes 
adversos e exigentes. Com durabilidade robusta e adaptabilidade contra 
a obsolescência, nossas impressoras RFID e de etiquetas com código de 
barras oferecem confiabilidade em tempo integral. Não se conforme com 
menos. Escolha a Zebra para suas aplicações de volume médio a alto.



ZT200 Series
Preço baixo, alto desempenho

Menor preço com recursos essenciais de facilidade de uso e desempenho.

Recursos
• Tamanho compacto
• Ideal para ambientes industriais e comerciais  

pouco exigentes
• Disponível nos modelos de impressão térmica direta  

ou por transferência térmica
• Disponível na largura de impressão de 4 pol.

Diferenciais do portfólio
• Ciclo de operação moderado com um conjunto  

limitado de recursos
• O pacote de software Print DNA permite que a sua 

impressora funcione com mais segurança e rapidez

ZT400 Series
Robusta, simples, inteligente

Durabilidade robusta, desenvolvida para acompanhar as necessidades  
em transformação da sua empresa.

Recursos
• Visor touchscreen colorido de 4,3 pol. para alterar  

configurações rapidamente
• Reposição da cabeça e rolete de impressão  

sem ferramentas
• Impressão RFID disponível nas larguras de 4 pol. e 6 pol.
• Solução de etiquetagem RFID em metal disponível para 

o modelo ZT411 (apenas 203 e 300 dpi)

Diferenciais do portfólio
• Ciclo de operação moderado a alto com uma ampla 

variedade de recursos
• Ideal para ambientes industriais
• O pacote de software Print DNA permite que a sua 

impressora funcione com mais segurança e rapidez

ZT600 Series
Inteligência e força industrial

Força industrial e funcionalidade completa para superar 
qualquer desafio.

Recursos
• Estrutura totalmente metálica que permite o desempenho 

contínuo e pesado  com alto rendimento
• Tela colorida com 4,3 pol. full color intuitiva touchscreen ou com 

ícones, interface gráfica de usuário multilíngue
• 220Xi4 disponível para etiquetas de 8 pol.

Diferenciais do portfólio
• Ampla variedade de recursos
• Ciclo de operação alto para impressões críticas nos ambientes 

mais adversos
• Impressão RFID disponível nas larguras de 4 pol. e 6 pol.
• O pacote de software Print DNA permite que a sua impressora 

funcione com mais segurança e rapidez

ZT510
Recursos essenciais para grandes cargas de impressão

Um equilíbrio ideal entre desempenho e valor com recursos essenciais  
para grandes cargas de impressão.

Recursos
• Estrutura totalmente metálica que permite o 

desempenho contínuo sem atrasos no rendimento
• Interface de usuário gráfica e intuitiva, com ícones e 

suporte para diversos idiomas, em visor LCD
• Disponível na largura de impressão de 4 pol.

Diferenciais do portfólio
• Conjunto limitado de recursos
• Ciclo de operação alto para impressões críticas nos 

ambientes mais adversos 
• O pacote de software Print DNA permite que a sua 

impressora funcione com mais segurança e rapidez

ZE500 Series
Para soluções de última geração

Mecanismo de impressão OEM para a impressão  
de etiquetas prontas para aplicação.

Recursos
• Visor giratório
• Sistema de acionamento modular com vida útil estendida
• Impressão RFID disponível na largura de 4 pol.
• Disponível nas larguras de impressão de 4 pol. e 6 pol.

Diferenciais do portfólio
• Ciclo de operação alto nos ambientes mais adversos
• Estrutura industrial totalmente metálica
• Projetada para ser integrada a uma solução de  

impressão e aplicação



ZD410
A primeira impressora que cabe em qualquer lugar

Impressora avançada de 2 pol. que cabe em qualquer lugar, fácil de usar, com uma interface intuitiva.

Recursos
• Garantia padrão de dois anos 
• Impressora ultracompacta de 2 pol. para aplicações 

com restrição de espaço 
• Variedade de opções de conectividade  
• Modelo para o setor de saúde de fácil desinfecção
• Disponível em 203 e 300 dpi
• TLP 2824 Plus disponível para modo de impressão  

por transferência térmica 

Diferenciais do portfólio
• Impressora desktop de faixa intermediária com  

o menor tamanho da categoria
• O pacote de software Print DNA permite que a sua 

impressora funcione com mais segurança e rapidez

ZD200 Series
Qualidade inconfundível  
com valor excepcional

Operação simples, conjunto básico de recursos, 
valor excepcional.

Recursos
• Garantia padrão de dois anos 
• Largura de impressão de 4 pol., design compacto, fácil 

carregamento de suprimentos de impressão
• Estrutura reforçada de qualidade
• Conectividade USB, um só indicador LED de status 
• Largura de impressão de 4 pol., velocidade máxima de  

impressão de 6 ips, capacidade para fita grande

Diferenciais do portfólio
• Impressora econômica que oferece confiabilidade  

a um preço acessível 
• Núcleo de aplicativos e recursos Print DNA básico
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Impressoras desktop

ZD200 Series ZD410 ZD421 ZD510-HC ZD621

Econômica Intermediária Intermediária Premium Premium

Manufatura • • • •

Transporte e logística • • • •

Varejo • • •

Saúde • • • • •

Hospitalidade • •

Print DNA *    • • • •

Impressoras desktop
Criadas pensando em suas necessidades, 
seu espaço e seu orçamento

As impressoras desktop da Zebra são compactas, 
simples de operar e oferecem a durabilidade 
necessária para impressões de volume baixo 
a médio. Não sacrifique o desempenho para 
garantir a economia: a Zebra tem impressoras 
desktop a diferentes preços para todas as suas 
aplicações com RFID, etiquetas com código de 
barras, recibos e pulseiras.

*Compatível com um núcleo de aplicativos e recursos Print DNA básico.



ZD510-HC
Pulseiras impressas por uma especialista

Impressora especializada em pulseiras para o setor de saúde  
ou hospitalidade com o PrintSecure.

Recursos
• Garantia padrão de dois anos 
• Tamanho ultracompacto, operação silenciosa
• Resistente a desinfetantes e à radiação UV  
• Cartucho para carregamento fácil de suprimentos de impressão para  

ambientes com ritmo acelerado

Diferenciais do portfólio
• Cartucho de pulseira com revestimento antimicrobiano para proteger as  

pulseiras contra a degradação; 4x mais durável que o principal concorrente
• O pacote de software Print DNA permite que a sua impressora funcione  

com mais segurança e rapidez

ZD621
Recursos premium e desempenho máximo

Invista no melhor para garantir anos de impressão 
segura e de qualidade.

Recursos
• Garantia padrão de dois anos 
• Largura de impressão de 4 pol.,  

velocidade máxima de impressão de 8 ips
• Disponível em 203 e 300 dpi
• Design compacto, interface intuitiva,  

capacidade para fita grande 
• 5 ícones de status LED, sensor móvel
• Modelos RFID e para o setor de  

saúde disponíveis

Diferenciais do portfólio
• Diversas opções (descolador de etiquetas,  

sem liner, cortador, LCD colorido) 
• Disponibilidade de upgrade em campo  

de suprimentos de impressão e conectividade 
incluindo conexão sem fio

• Sensores de suprimentos de impressão  
móveis, com largura total e diversas opções  
de posicionamento

• O pacote de software Print DNA permite  
que a sua impressora funcione com mais  
segurança e rapidez

ZD421
Recursos avançados e simplicidade de uso

Recursos, flexibilidade, confiança e segurança superiores.

Recursos
• Garantia padrão de dois anos 
• Largura de impressão de 4 pol., velocidade máxima  

de impressão de 6 ips, capacidade para fita grande 
• Disponível em 203 e 300 dpi
• Diversas opções de conectividade 
• 5 ícones de status e IU com 3 botões
• Modelo para setor de saúde disponível 

 

Diferenciais do portfólio
• Impressora desktop de faixa intermediária com 

recursos avançados
• Modelo com cartucho para carregamento fácil  

de fitas disponível
• Manipulação de suprimentos de impressão para 

atualização em campo e opções de conectividade, 
incluindo conexão sem fio

• Sensores de suprimentos de impressão móveis, com 
largura total e diversas opções de posicionamento

• O pacote de software Print DNA permite que a sua 
impressora funcione com mais segurança e rapidez
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Impressoras móveis
Onde estiver, quando precisar, sob demanda.

As impressoras móveis da Zebra aumentam a produtividade e a precisão no 
trabalho dos funcionários ao permitirem a impressão portátil de etiquetas com 
códigos de barras, recibos e etiquetas RFID no ponto de aplicação. Oferecemos 
impressoras móveis de mão com diferentes opções de preço para cada setor, 
além de acessórios para uma solução portátil completa.

 

Impressoras móveis

ZQ200 
Series

ZQ300 
Series

ZQ500 
Series

ZQ600 
Series

Intermediária Intermediária Premium robusta Premium

Manufatura • • • •

Transporte e logística • • •

Varejo • • • •

Saúde •

Armazéns • •

Setor público • • •

Hospitalidade • •

Print DNA *    • • •

ZQ200 Series
Impressora móvel de alta qualidade e preço acessível

Impressora com qualidade da Zebra e preço competitivo.

Recursos
• Ciclo de operação baixo para impressão de recibos e 

etiquetas em qualquer lugar
• Suporte para etiquetas sem liner
• Disponível nas larguras de impressão de 2 pol. e 3 pol. 

 
 
 
 

Diferenciais do portfólio
• Ampla variedade de opções de conectividade
• Diversas larguras de impressão por produto  

graças a espaçadores
• Núcleo de aplicativos e recursos Print DNA básico

*Compatível com um núcleo de aplicativos e recursos Print DNA básico.



ZQ300 Series
Pequenas impressoras, grande valor

Série de impressoras desenvolvida especificamente para 
aplicações em mercados verticais.

Recursos
• Impressoras de porte médio para impressão moderada sem liner,  

de recibos e etiquetas
• Diversas opções de carregamento disponíveis para uso em 

veículos ou depósitos, incluindo o prático carregamento USB
• Melhor gerenciamento da bateria com a bateria de alta capacidade 

PowerPrecision+, o modo de hibernação e a tecnologia  
Power Smart Print

• Disponível nas larguras de impressão de 2 pol. e 3 pol.

Diferenciais do portfólio
• Diferentes designs baseados em aplicações verticais 
• Acessórios comuns para uso com a ZQ300 e computadores 

móveis para um menor custo total de propriedade
• O pacote de software Print DNA permite que a sua impressora 

funcione com mais segurança e rapidez

ZQ500 Series
Para quedas e situações adversas

A impressora móvel mais robusta do setor.

Recursos
• Ciclo de operação alto para impressão de recibos e ciclo  

de operação médio para impressão de etiquetas em 
qualquer lugar

• Velocidade rápida de impressão de até 5 ips
• Gama completa de acessórios, incluindo um estojo rígido  

que oferece robustez adicional
• Cloud Connect e WLAN/Bluetooth® simultâneos
• Disponível nas larguras de impressão de 2 pol. e 3 pol.

Diferenciais do portfólio
• Classificação IP54, prontas para uso sem estojo protetor; 

classificação IP65 com uso de estojo rígido
• Testadas segundo a especificação IEC68-2-32 para resistir  

a 1.300 impactos de uma altura de 1 m (3,3 pés)
• Quedas de 6,6 pés em concreto; quedas de 10 pés em 

concreto com uso de estojo rígido
• Padrão MIL-STD 810g: exposição a impactos, vibração  

e temperaturas extremas
• Impressão e codificação RFID UHF sob demanda
• Garantia padrão de dois anos (ZQ511/ZQ521)
• O pacote de software Print DNA permite que a sua 

impressora funcione com mais segurança e rapidez

ZQ600 Series
A série de impressoras móveis mais versátil da Zebra

Conexões sem fio de última geração para uma impressão rápida, confiável e segura.

Recursos
• Otimizada para uma grande carga de impressão  

de etiquetas com recursos de impressão de recibos
• Visor colorido amplo para facilitar a configuração  

e a operação
• Ferramentas abrangentes de gerenciamento remoto
• Gerenciamento superior de baterias e energia com  

o PowerPrecision e Power Smart Print Technology
• Disponível nas larguras de impressão de 2 pol.,  

3 pol. e 4 pol.

Diferenciais do portfólio
• A mais ampla variedade de acessórios, que inclui a 

montagem em empilhadeira e suporte Ethernet 
• Modelo para setor de saúde disponível
• Impressão e codificação RFID UHF sob demanda  

(apenas ZQ630)
• O pacote de software Print DNA permite que a sua 

impressora funcione com mais segurança e rapidez
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ZC100
Impressão em uma face, simples e segura

Tamanho compacto que facilita as implantações de atendimento  
ao público.

Recursos
• Facilidade de uso
• Acesso rápido às ferramentas de suporte  

e serviço 
• Dicas por meio de etiquetas NFC ou com  

código QR 

Diferenciais do portfólio
• Impressão em uma face
• Codificação de banda magnética opcional

ZC300
Você já fez a parte difícil, agora aproveite a facilidade

Fácil configuração com implantação simples plug and play. 

Recursos
• Impressão em uma face ou dupla face
• Diversas opções de codificação e conectividade
• Compatibilidade com diversos idiomas

Diferenciais do portfólio
• Interface LED/LCD colorida de alta  

definição gráfica com ícones, animações  
e mensagens testados

• Alimentador de cartões intuitivo que se ajusta 
automaticamente a diferentes espessuras  
de cartão

• Trava na tampa da impressora para evitar  
o roubo de cartões

ZC10L
Cartões e crachás de grandes dimensões

Personalização de ponta a ponta, design robusto.

Recursos
• Impressora de sublimação em uma face 
• Fitas coloridas e monocromáticas  

(etiquetas RFID)
• Cartões em PVC especiais

Diferenciais do portfólio
• Imprime cartões e crachás grandes  

e extragrandes
• Impressão de ponta a ponta
• Estrutura totalmente metálica para resistir  

a impactos, pancadas e batidas

Impressoras de cartões
Recursos com credenciais

As impressoras de cartões e crachás da Zebra 
facilitam a conexão, a criação e a impressão 
de cartões duráveis e de alta qualidade para 
uma variedade de aplicações.  Não importa se 
você imprime cartões de identificação, crachás 
para funcionários do setor de hospitalidade 
ou cartões de instituições financeiras; as 
impressoras da Zebra oferecem a segurança, 
os suprimentos e o software necessários para 
uma solução completa.



ZXP Series 7
Maior eficiência operacional com excelentes 
resultados

Impressão rápida e simples de cartões.
Recursos
• Processa até três trabalhos simultaneamente
• Acesso rápido às ferramentas de suporte e serviço
• Dicas por meio de etiquetas NFC ou com código QR 
• Laminado sem resíduos em uma face ou duas
• Impressão em uma face ou dupla face 

Diferenciais do portfólio
• Design robusto para uma variedade de aplicações
• Bobinas de fita de alta capacidade que exigem menos tempo do 

operador na troca de suprimentos
• Codificação RFID UHF e conectividade sem fio 802.11b/g 

ZXP Series 9
Alto rendimento com resultados excepcionais

Garanta a segurança com a proteção integrada  
contra fraudes.

Recursos
• Cartões incríveis com qualidade fotográfica 
• Criptografia de dados, autenticação de host e laminados  

holográficos personalizados
• Impressão de cartões de ponta a ponta
• Opção de 600 dpi agora disponível

Diferenciais do portfólio
• Única impressora de cartões da Zebra com retransferência
• Processo de retransferência simultânea em dupla face que permite 

codificação e laminação
• Película de transferência que evidencia facilmente adulterações, 

fornecendo uma proteção integrada contra fraudes
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Impressoras de cartões

ZC100 ZC300 ZC10L ZXP Series 7 ZXP Series 9

Econômica Intermediária Premium Premium Premium

Varejo • • • •

Saúde • •

Setor público • • •

Hospitalidade • • • • •

Educação • • •

Finanças • •

Empresa • • •



PRINT DNA da Zebra
A vantagem integrada da sua impressora  

Com a aceleração contínua dos avanços tecnológicos, é o software 
que suas impressoras trazem que determina se eles continuarão 
relevantes, ágeis e com alto desempenho, mantendo o alto retorno 
sobre o investimento durante todo o ciclo de vida. É por isso que  
as impressoras da Zebra vêm com uma vantagem integrada:  
o Print DNA da Zebra.  

Integração
Personalize e integre facilmente os aplicativos das 
suas impressoras para funcionarem em diferentes 
infraestruturas e ambientes de trabalho

• Conecte impressoras a aplicativos em nuvem com mais segurança

• Integre aplicativos a sistemas com menos custos e esforços

• Adicione impressões de etiquetas e recibos a soluções móveis

Gerenciamento
Permita que a equipe de TI gerencie e realize 
a manutenção de impressoras em qualquer 
lugar e a qualquer momento, de forma 
remota e conveniente

• Minimize os custos e o tempo de gerenciamento  
de impressoras

• Analise as métricas das impressoras em tempo real

• Conecte as impressoras às principais soluções de EMM

Implantação
Acelere a implantação da frota de 
impressoras com um assistente de 
configuração fácil de usar, acesso remoto  
e etapas simplificadas

• Não é necessário ter conhecimentos especializados

• O assistente de configuração detecta as  
suas impressoras

• Crie um perfil e envie para várias impressoras

Mobility
DNA

Integração

SegurançaOtimização

Gerenciamento Implantação

Otimização
Ofereça mais facilidade e 
confiança na hora de imprimir 
para contribuir com o trabalho  
de todos

• Emule as linguagens de comando 
existentes 

• Garanta resultados contínuos com  
informações sobre a bateria

• Emparelhe rapidamente as impressoras 
com dispositivos móveis

Segurança
Ajude a equipe de TI a encontrar 
possíveis vulnerabilidades de 
segurança das impressoras 
e se defender de ataques 
cibernéticos

• Certificados Wi-Fi com atualização 
automática

• Compare configurações com as melhores 
práticas de segurança para descobrir 
vulnerabilidades

• Permita apenas software e firmware 
assinados com chaves aprovadas  
para execução
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Serviços Globais
Maximize o tempo de atividade  
e o retorno sobre o investimento 

Seja para maximizar a previsibilidade e o tempo 
de atividade ou simplesmente compreender os 
dados de seus dispositivos de borda, o portfólio 
de serviços* da Zebra oferece expertise para 
ajudar em cada etapa.

Planos de manutenção  
Zebra OneCare™
Máximo desempenho e tempo de atividade 
dos dispositivos, sempre. Essa é a vantagem 
de proteger seu investimento em impressoras 
da Zebra com os planos de manutenção Zebra 
OneCare™. Escolha entre diversas opções para 
atender às necessidades específicas da sua 
empresa e ajudar a acabar com as interrupções 
não programadas e as despesas imprevistas 
com consertos. Proteja seus dispositivos com 
cobertura de consertos por especialistas, 
suporte técnico telefônico oferecido por 
agentes ao vivo em 17 idiomas, além de 
autoatendimento online 24h, 7 dias por semana, 
e suporte e atualizações de software. 

Serviços Exclusivos*
Os insights de dados extraídos a partir 
das tecnologias presentes na borda de 
sua rede podem  abrir um novo mundo de 
oportunidades comerciais. Mas sem os 
recursos e conhecimentos certos, você pode 
não conseguir aproveitar todas as vantagens. 
Os Serviços Exclusivos da Zebra facilitam a 
integração de novas tecnologias em seus 
ambientes de TI e fluxos de trabalho existentes. 
Graças a recursos como capacitações virtuais e 
ministradas por instrutores, é possível introduzir 
novas tecnologias e manter os funcionários 
sempre atualizados. 
 
Outro serviço poderoso é nosso recurso de 
consultoria em design e fluxos de trabalho 
que analisa os processos de negócios, a 
infraestrutura e a tecnologia existentes com 
workshops estratégicos, adaptados aos seus 
requisitos exclusivos.

* A disponibilidade e as características do serviço e o prazo para conserto  
podem variar entre países. Para mais informações, entre com contato com  
um representante de vendas da Zebra.



Para ver as impressoras que melhoram o 
desempenho da equipe de vendas, acesse 

www.zebra.com/printers

ZEBRA e a cabeça de Zebra estilizada são marcas comerciais da Zebra Technologies Corp., registradas em muitas jurisdições no mundo todo.  
Wi-Fi™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.  
©2021 Zebra Technologies Corp. e/ou suas afiliadas. 25/06/2021

Sede Corporativa e  
América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA (Europa, 
Oriente Médio e África)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


