
Zebra® GT800™ 
Masaüstü Yazıcı

zebra Gt800 Masaüstü Yazıcı Ürün Bilgileri

Aşağıdaki uygulamalar 
için idealdir:
• Sağlık

 – Belge arşivleme
 – numune etiketleri
 – steril servis etiketleri
 – termal-transfer hasta kimlikleri

• İmalat
 – Kurum etiketleri

 – Ürün etiketleri

• Perakende
 – Dış mekan ürün etiketleri
 – Perakende eczane etiketleri ve 

güvenlik etiketleri
 – özel baskılar

• Güvenlik
 – Varlık işaretleme

 – Delil takibi

• Tedarik zinciri
 – Dış mekanlarda kullanım için 

ürün ve nakliye etiketleri

Düşük fi yata yüksek performans ve 
güvenilirlik sunan Gt800 direkt termal / 
termal-transfer masaüstü yazıcı, çeşitli 
gelişmiş özellikleri ile düşük ve orta hacimli 
çeşitli baskı uygulamalarına uygundur.

Gt800 yazıcı, gerek 74 metre gerekse 300 
metre ribbon kapasitesini destekler aynı 
zamanda akıllı tasarımı farklı rulo 
uzunluklarını desteklemek için ek ayar 
gerektirmez böylece kullanıcılar söz 
konusu iş için gereken rulo uzunluğunu 
kolayca seçebilirler. 

Daha fazla ribbon kapasitesine sahip olması 
(daha seyrek ribbon değişimi gerektirmesi) 
ve kullanım kolaylığı ile birlikte güvenilirliği 
ve kompakt tasarımı bu yazıcıyı orta 
seviyede baskı ihtiyaçları olan ticari 
ortamlar için ideal seçim yapmaktadır. 

eksiksiz özelliklere ve uygun fi yata sahip 
olmasıyla Gt800 masaüstü yazıcı, zebra 
kalitesine kavuşmanın ekonomik bir 
yolunu oluşturur.

Kullanımı kolay ve dayanıklı tasarım
Gt800 yazıcı, kullanımı kolay tasarımın 
yanı sıra üç bağlantı arabirimi 
seçeneği ve opsiyonel sunulan 10/100 
ethernet, yerleşik ikili ePl2™ ve zPl 
II® programlama dilleri, Unicode™ ve 
opsiyonel zBı 2.0™ ile hızlı ve verimli 
bir entegrasyon sağlamaktadır.

saniyede 127mm’ye kadar baskı hızı, 
güçlü işlemci ve bellek atama özellikleri 
sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde etiket 
işleme ve çıktı almanın yanı sıra, durum 
raporlama, sayaç kontrolü ve daha fazla 
ribbon kapasitesi ile sürekli ürün yönetimi 
sağlar ve operatör müdahalesi minimum 
seviyede tutulur. 

Dayanıklı, kompakt tasarımı 114mm’ye 
kadar genişliğe sahip çeşitli medyaları 
destekleyen Gt800 yazıcı, rakip bir 
termal-transfer masaüstü yazıcıdan 
kolayca geçiş yapmak isteyen ya da eski 
ürününü güncelleme olanağı isteyen 
müşteriler için mükemmel bir seçimdir.

Kompakt, ekonomik, çok yönlü ve kullanımı kolay



Kısa teKnıK özellıKler*
zeBra Gt800 MasaÜstÜ YazıCı

Yazıcı adı
• GT800

Standart özellikler
• 300 veya 74 metre ribbon kullanımı
• 32-bit rısC işlemci
• İkili yerleşik ePl2 ve zPl ıı programlama dilleri
• Üçlü bağlantı: seri, UsB ve paralel
• Baskı yöntemleri: termal-transfer ve  

direkt-termal modları; barkod, metin ve  
grafik baskıları

• Kolay medya ve ribbon yükleme için 
OpenaCCess™

• Microsoft® Windows® sürücüler
• sayaç
• Unicode
• enerGY star®-uyumlu
• akıllı kavrama – değiştirme ya da ek  

ayar gerekmez
• Orijinal zebra ribbon üzerinde ikinci bir  

göbek gerekmez

Yazıcı özellikleri

Çözünürlük

• 203dpi/8 nokta/mm

Bellek

standart: 8MB flaş, 8MB sDraM

Baskı genişliği

• 104mm

Baskı uzunluğu

• 991mm

Baskı hızı

• 203dpi: 127mm/saniye

Medya sensörleri

• sabit yansıtıcı ve aktarıcı sensörler

Medya özellikleri

Medya genişliği 

• 19.5mm ile 114mm arası

Medya uzunluğu

• 6.5mm ile 991mm arası

Maksimum medya rulo boyutu

• 127mm dış çap, 25.4mm veya 38mm  
göbek iç çapı

Medya kalınlığı

• 0.08mm ile 0.19mm arası

Medya tipleri

• rulo beslemeli ya da yelpaze kıvrımlı
• stok etiket (kalıp kesim veya sürekli, direkt-

termal veya termal-transfer)

Ribbon özellikleri

Dış çap

• 66mm (300m rulo);
• 34mm (74m rulo)

Standart uzunluk

• 300m; 74m

Oran

• 1:4 (bir adet 300m ribbon rulosu ile dört  
adet medya rulosu)

• 1:1 (bir adet 74m ribbon rulosu ile bir  
adet medya rulosu)

Genişlik

• 33.8mm ile 110mm arası göbek iç çapı
• 300m ribbon: 25.4mm
• 74m ribbon: 12.7mm

Çalışma özellikleri 

Ortam

• Çalışma sıcaklığı: 5°C ile 41°C arası
• Depolama sıcaklığı: -40°C ile 60°C arası
• Çalışma nem oranı: %10 ile %90 arası 

(yoğuşmasız bağıl nem oranı)
• Depolama nem oranı: %5 ile %95 arası 

(yoğuşmasız bağıl nem oranı)

Kurum onayları

• tÜV-r nrtl, tÜV-r CB, nOM, KCC, Ce, FCC Class B

Fiziksel özellikler 
• Genişlik: 197mm
• Yükseklik: 184mm
• Derinlik: 273mm
• ağırlık: 5kg

ZebraLink™ Çözümleri

Yazılım

• zebraDesigner™ Pro: karmaşık etiket 
tasarımları oluşturmak için kullanımı kolay bir 
yazılım programı (opsiyon)

• zebraDesigner: basit etiket tasarımı için temel 
özellikler sunar

• zebranet™ Bridge enterprise: zebra yazıcıları 
global ağınızın herhangi bir noktasındaki tek bir PC 
ekranından merkezi olarak yönetebilirsiniz (opsiyon)

• zebranet Utilities v7.0: gelişmiş baskı, dönüştürme 
ve yönetim özellikleri, mesaj yönetimi ve daha fazla 
özellikler sunar

• zebraDesigner Driver: zebra’nın en güçlü driver’ı
• Web Görünümü: zebra barkod yazıcılara genel bir 

Web tarayıcı programı ve zPl™ aracılığıyla Web 
arayüzü üzerinden bağlanılıp ve denetlenmesini 
sağlar

• Uyarı: zebranet yazıcı sunucularıyla donatılmış 
yazıcılar, kesintileri en aza indirmek amacıyla sizi 
e-posta destekli, kablolu veya kablosuz bir aygıt 
aracılığıyla bilgilendirir

• POs sürücüsü

Cihaz yazılımı

• zPl ıı: zebra Programlama Dili, gelişmiş etiket 
formatlama ve yazıcı kontrolü sağlar, bankoüstü 
ve mobil zebra yazıcılarla uyumludur

• ePl2: eltron Programlama Dili, satır Modu 
ile etiket formatlamayı kolaylaştırır ve eski 
uygulamalarla format uyumluluğu sağlar

• zBı 2.0: yazıcıların bağımsız uygulamalar 
çalıştırmasını, çevre birimlerine bağlanmasını 
ve daha birçok şey yapmasını sağlayan, güçlü 
bir programlama dili

• XMl destekli baskı

Ağ/Bağlantı

• ethernet: dahili 10/100 ile birlikte UsB ve seri 
arabirimi (paralel port yerine) sunulmaktadır

Yazı Tipleri/Grafikler/Sembolojiler
• Çok dilli uygulamalar için Unicode uyumlu
• 16 adet yerleşik, genişletilebilir zPl yazı tipi
• Bir adet yerleşik, ölçeklenebilir zPl yazı tipi
• Beş adet yerleşik, genişletilebilir ePl2 yazı tipleri
• özel logolar dahil olmak üzere, kullanıcı tanımlı 

yazı tipi ve grafikleri destekler

Barkod sembolojileri

• Barkod oranları: 2:1 (döndürülmemiş) ve 3:1 
çizgisel barkodlar: Codabar, Code 11 (zPl), 
Code 39, Code 93, Code 128, ean-8, ean-13, 
ean-14 (zPl), alman Posta Kodu (ePl), Gs1 
DataBar (daha önce rss), Gs1 DataBar (rss-14), 
ındustrial 2-of-5 (zPl), ınterleaved 2-of-5, ısBt-
128 (zPl), Japon Postnet (ePl), logmars (zPl), 
Msı, Plessey, Postnet, standard 2-of-5 (zPl), 
UCC/ean-128 (ePl), UPC-a, UPC ve ean 2 ya da 
5 rakamlı uzantılar (zPl), UPC-a ve UPC-e, (ean 
2 ya da 5 rakamlı uzantılar ile), UPC-e

• İki boyutlu barkodlar: aztec Code, Codablock 
(zPl), Code 49 (zPl), Data Matrix, MaxiCode, 
MicroPDF417, PDF417, Qr Code

• aksi belirtilmedikçe ePl ve zPl için

İletişim ve arayüz özellikleri

• Centronics® paralel (36 pin) bağlantı portları
• Otomatik algılamalı rs-232 seri arabirimi
• zebranet 10/100 Yazıcı sunucusu (opsiyonel)

Opsiyonlar ve aksesuarlar
• Dispenser – etiket soyma, etiket mevcut 

sensörlü
• zebranet 10/100 Yazıcı sunucusu –  

ağ iletişimi ve baskı için dahili ve harici 
ethernet opsiyonları

• KDU ve KDU Plus™ – bağımsız baskı çözümleri 
için klavye ekran üniteleri

Elektriksel özellikler

• C5-tipi konektörlü otomatik aralıklı harici  
güç kaynağı

• Çıkış: 20VDC, 2.5a
• Giriş: 100–240VaC, 50–60Hz
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*Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.
©2013 zıH Corp. ePl2, KDU Plus, OpenaCCess, zebraDesigner, zebralink, zebranet, zBı 2.0, zPl ve tüm ürün adları ve numaraları zebra ticari markaları olup, zebra, zebra Başı resmi ve zPl ıı, zıH 
Corp. tescilli ticari markalarıdır. tüm hakları saklıdır. Unicode, bir Unicode, ınc. ticari markasıdır. Microsoft ve Windows, aBD ve/ya da diğer ülkelerde Microsoft Corporation’ın tescilli markaları veya 
ticari markalarıdır. enerGY star, bir Çevre Koruma Kurumu tescilli ticari markasıdır. Centronics, bir Centronics Data Computer Corporation tescilli ticari markasıdır. tüm diğer ticari markaların mülkiyeti 
sahiplerine aittir.
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