
Zebra® Série QLn™

A popular família de impressoras 
portáteis de etiquetas por impressão 
térmica direta QL™ da Zebra 
construiu uma gama de clientes 
altamente satisfeitos com base 
em sua comprovada durabilidade 
e resistência a quedas, facilidade 
de uso, recursos de aumento de 
produtividade e sua fácil integração. 
A terceira geração de impressoras 
QL da Zebra, a série QLn estende 
os benefícios da plataforma QL à 
“enésima” potência — quer você 
escolha a QLn220™ para larguras 
de impressão até 2 polegadas ou a 
QLn320™ para impressão com  
3 polegadas de largura. 

O revestimento de borracha e o 
display de vidro temperado da 
impressora — juntamente com 
seu simples design — fazem com 
que ela seja mais durável do que 
nunca. Essas impressoras podem 
aumentar a produtividade de 
sua operação através do display 
maior, mais nítido e mais fácil 
de navegar, de uma impressão 
mais rápida e de maior qualidade, 
além de uma variedade de alertas 
proativos que ajudam a manter 
as impressoras funcionando 
nas mãos dos colaboradores e 
também de muitos acessórios 

de carga convenientes. Seu 
departamento de TI vai descobrir 
que a impressora QLn é mais 
intuitiva para integrar nas 
plataformas existentes graças 
ao ambiente Link-OS® da Zebra. 
Outros recursos, como o Zebra 
Global Printing e desempenho 
aprimorado da rede — incluindo 
capacidade de LAN wireless 
802.11n para uma conectividade 
mais robusta, confiável e 
alto throughput — tornam a 
integração mais fácil. 

Com o ambiente Link-OS da 
Zebra — um ambiente operacional 
inovador que combina um poderoso 
Kit de Desenvolvimento de Software 
Multiplataformas (SDK) e aplicativos 
de software — as impressoras QLn 
são fáceis de integrar, gerenciar e 
manter a partir de qualquer lugar 
no mundo. Habilitadas para Print 
Touch™, essas impressoras Link-OS 
oferecem recursos de abertura 
de aplicativos e páginas da web 
usando Near Field Communication 
(NFC), tornando fácil o acesso a 
extensa base de conhecimentos da 
Zebra com vídeos de instrução e 
suporte aos produtos. 

Ideal para estas aplicações

Varejo: etiquetas de prateleira, 
etiquetas de remarcações, 
etiquetas e marcadores de preços, 
etiquetas de validade, etiquetas de 
transferência ou devolução

Saúde: etiquetagem de amostras 
e produtos farmacêuticos

Transporte e Logística: etiquetas 
de remessa/recebimento, etiquetas 
de paletes/caixas, etiquetas de 
transferência de doca, etiquetas de 
gerenciamento de armazém
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Mais fácil de integrar

• Evolua com sua empresa sem o custo nem o stress 
dos upgrades. A compatibilidade com os modelos QL 
e QL Plus™ permite também que você faça o upgrade 
para a impressora QLn sem alterar a mídia nem os 
formatos das etiquetas. A compatibilidade com a antiga 
linguagem de programação CPCL permite também 
também redes mistas de produtos QL/QL Plus e QLn.

• Você pode ter certeza da compatibilidade com 
outras impressoras Zebra graças à linguagem 
de programação ZPL® da Zebra. Com o ZBI 2.x™, 
conecte diretamente suas impressoras com 
sistemas host e dispositivos periféricos antigos, 
como scanners e balanças.

•  Mantenha uma conectividade estável e confiável, 
mesmo para grandes transferências de dados, 
com a conectividade certificada Wi-Fi®. A solução 
de 802.11n da Zebra suporta dual-band (5 GHz e 
2,4 GHz) e é totalmente compatível com os padrões 
802.11a e 802.11b/g — você agora pode facilmente 
mudar para a banda menos congestionada de 5 GHz. 

• As ferramentas do Link-OS incluem: 

 – Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) –  
crie aplicações de impressão para as plataformas 
Windows®, Apple®, Android™, Windows® CE,  
Windows® Mobile e BlackBerry®. 

 – Cloud Connect – conecte-se com segurança 
diretamente à nuvem encaminhando dados de 
qualquer porta. 

 – Virtual Devices – suporte a várias linguagens de 
programação em uma impressora, permitindo 
assim a integração de impressoras Zebra Link-OS 
em sistemas antigos existentes. 

 – Print Touch – simplifique o pareamento Bluetooth® 
e inicie páginas de ajuda baseadas na web 
em dispositivos habilitados para Near Field 
Communication (NFC).

• Configure rapidamente impressoras com o Zebra 
Setup Utility e habilite o gerenciamento global da 
impressora com o ZebraNet™ Bridge Enterprise.

• Imprima com eficiência e otimize suas etiquetas 
com o ZebraDesigner™ Pro para desenvolvimento de 
etiquetas e também drivers para Windows. Imprima 
vários idiomas em uma única etiqueta usando o 
Global Printing Solution da Zebra, compatível com 
Unicode™ UTF-16. 

Novos recursos fazem com que seja mais fácil integrar a 
impressora QLn em sua rede existente e gerenciá-la de qualquer 
lugar no mundo – economizando tempo e custos de TI.

DE FÁCIL INTEGRAÇÃO, 
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO

• Trabalhe com a confiança que vem com as 
soluções líderes da indústria. A QLn420 oferece 
comunicação com os principais terminais portáteis, 
que foi testada e verificada para a interoperabilidade 
máxima ao usar a impressora com os terminais 
validados. Os parceiros de software (ISV) da Zebra 
desenvolvem soluções de software para a indústria 
e a Zebra trabalha com esses ISVs para integrar 
a impressão e outras capacidades dos produtos 
Zebra. Os aplicativos validados pela Zebra podem ser 
encontrados em zebra.com/validation.

Mais fácil de gerenciar

•  Gerencie todos os aspectos de suas impressoras  
Link-OS em rede a partir de apenas uma tela com o 
Profile Manager. Para facilitar o seu trabalho diário, você 
pode gerenciar remotamente do console administrativo 
simples em seu PC, tablet ou smartphone.

•  Mantenha as impressoras em serviço por mais 
tempo gerenciando impressoras locais específicas 
e problemas de bateria remotamente através de 
uma rede IP cabeada, incluindo comunicações serial 
e Bluetooth, usando um Berço Ethernet da Zebra. 
Com o AirWatch™ Connector, você pode conectar 
rapidamente sua impressora com o sistema de 
gerenciamento de dispositivo AirWatch através da 
WLAN e da Ethernet. 

• Atualize automaticamente o firmware e/ou a 
configuração da impressora a partir de um servidor de 
arquivos através da interfaces 802.11 ou Ethernet com 
a função de espelhamento. 

• Gerencie impressoras QLn usando as soluções 
de software de gerenciamentomais populares. As 
impressoras também suportam plenamente o Simple 
Network Management Protocol (SNMP).

De Fácil Manutenção

•  Reduza a perda de tempo e a queda de produtividade 
com a bateria inteligente, que indica a carga e a saúde 
da bateria da impressora. 

• Gerencie sem esforço suas impressoras e o firmware 
conectando seus dispositivos à sua rede Ethernet  
cabeada e/ou berço. 
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Mais fácil de usar

A família de impressoras QLn foi projetada para 
otimizar os processos através da sua fácil operação e 
mobilidade — reduzindo os requisitos de treinamento e 
aumentando a produtividade do colaborador.

• Atenda à crescente demanda por impressão 
portátil nos diferentes sistemas operacionais. As 
impressoras QLn têm certificado “Made for iPod®/
iPhone®/iPad®” e também suportam dispositivos 
Android e Windows usando aplicativos SDK 
Multiplataformas.

• Opere facilmente a impressora usando os simples 
controles de navegação e sua interface amigável, 
que inclui um menu de ajuda e mensagens de alerta.

• Acesse rapidamente a extensa biblioteca da Zebra 
com vídeos instrutivos e de suporte aos produtos 
com os recursos de abertura de aplicativos e 
páginas da web habilitados para o Print Touch.

• Transporte e armazenagem conveniente da 
impressora graças ao seu design pequeno.

•  Obtenha uma impressão mais rápida e de melhor 
qualidade com menos uso de energia, através da 
nova Power Smart Print Technology™.

•  Experimente um maior desempenho:

 –  Processamento e throughput mais rápido.

 – Maior memória que manipula: as funções 
avançadas da impressora, as futuras atualizações 
do firmware e também armazena fontes, gráficos e 
imagens mais avançadas.

•  Novos acessórios de carga convenientes aumentam 
a eficiência do usuário e das operações.

Várias melhorias oferecem vantagens operacionais significativas 
em relação a geração anterior de impressoras portáteis das 
séries QL e QL Plus.

Maior tempo de operação da impressora

Aumente a produtividade operacional e reduza os 
custos associados ao tempo de parada, com menos 
interrupções na impressão.

• Monitore e gerencie a impressora remotamente 
usando o AirWatch Connector baseado em  
PC Windows.

•  Evite que os colaboradores fiquem sem impressão 
no meio de seu trabalho. A impressora permite a 
manutenção proativa exibindo mensagens de alerta  
da impressora, status de carga e integridade da  
bateria inteligente. 

•  Evite o tempo de parada e os custos de envio 
desnecessário da impressora para manutenção. 
Muitos problemas podem ser diagnosticados e 
resolvidos remotamente (inclusive atualizações de 
firmware, alterações de configuração e adição de 
novos fontes e imagens gráficas) através de uma 
conexão Ethernet.

Display maior e com 
melhor resolução e de 
fácil leitura

Operação intuitiva do 
destacador

USO MAIS FÁCIL  
E MAIS EFICIENTE



PORTÁTL DE “A” A “Z”
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DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E ATÉ ZEBRACARE™

Berço Ethernet QLn de Uma Posição

Acessórios de carga de baterias de íon de lítio

Berço Ethernet 
Conecte as impressoras QLn à sua rede cabeada 
através do berço Ethernet. Habilitando o gerenciamento 
remoto (pela sua equipe de TI ou de operações), você 
poderá garantir que cada impressora esteja operando 
da melhor forma e pronta para o uso. O berço Ethernet 
pode comunicar por redes de 10 Mbps ou 100 Mbps 
usando detecção automática.

O berço Ethernet de uma posição da QLn também 
carrega a bateria enquanto estiver instalada 
impressora, e a versão de 4 posições (com kit 
opcional de montagem em parede) carrega quatro 
impressoras ao mesmo tempo. A versão de 4 
posições possui um switch Ethernet interno e uma 
segunda porta Ethernet para que você possa ligar e 
gerenciar até quatro berços Ethernet de 4 baias (total 
de 16 impressoras) usando uma porta.

A impressora continua totalmente funcional para que 
você possa imprimir enquanto ela estiver no berço. As 
luzes LED do berço indicam o status da alimentação 
DC e da Ethernet.

Gerenciamento de impressora remota através da sua  
Ethernet permite:

•  Gerenciamento de bateria para monitoramento da 
sua integridade. Conhecer o estágio do ciclo de 
vida de cada bateria simplifica o gerenciamento 
central das baterias de reposição.

•  Gerenciamento das atualizações de firmware, 
eliminando a necessidades de viagem da equipe de 
TI até a localidade do usuário ou que a impressora 
seja enviada para um local para atualização.

•  Gerenciamento de impressora para atualização de 
modelos, fontes e imagens gráficas para imprimir 
novos formatos de etiquetas.

•  Gerenciamento do dispositivo na atualização de 
arquivos de inicialização (por ex., config.sys), WML 
(painel frontal) ou HTML (navegador) para aprimorar 
ou alterar a configuração e a coleta de status.

•  Gerenciamento de rede na atualização de chaves 
de criptografia ou de arquivos de certificados para 
manter o alto nível de segurança.

•  Solução de problema de impressora local que de  
outra forma pode exigir que a impressora seja 
enviada para reparo.

•   Capacidade de gerenciar impressoras Bluetooth, o 
que tradicionalmente tem sido feito fora da rede. 

Berço Ethernet QLn de Quatro Posições

   
 

O que vem com o berço?

Unidade com Adaptador AC:  
Berço, adaptador AC, cabo de alimentação e CD de 
documentação que inclui o manual do usuário e o  
guia de instalação.

Unidade de berço:  
Berço e CD de documentação que inclui o manual do  
usuário e o guia de instalação (o adaptador AC pode  
ser comprado separadamente).



Suprimentos originais Zebra™

Garanta uma qualidade consistente de impressão, 
reduza o tempo de parada e aumente a 
produtividade em seu processo de impressão com 
suprimentos originais da Zebra. Fabricamos os 
suprimentos sempre com material de qualidade, 
para que você tenha sempre um resultado nítido, 
legível e escaneável sem a necessidade de ajustar a 
configuração de intensidade da impressora entre  
os suprimentos.

Serviço ZebraCare

Aumente o tempo de utilização da impressora e 
reduza a perda de produtividade e custos de reparo 
não previstos selecionando um contrato de serviço 
ZebraCare Depot. Um meio econômico e inteligente 
de planejar o seu orçamento anual com manutenção. 
O contrato garante que técnicos treinados da Zebra 
manterão sua impressora dentro das especificações 
de fábrica. A Zebra oferece uma variedade de planos 
para atender ao seu orçamento e às necessidades 
do seu negócio.
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Carregador de bateria quádruplo

O carregador de baterias quádruplo  
é projetado para carregar  
simultaneamente até quatro  
baterias inteligentes da QLn  
(removidas da impressora) em  
cerca de três horas. As luzes no  
carregador indicam quando as  
baterias individuais estiverem  
80% carregadas e também quando estiverem 
totalmente carregadas. Observe que o carregador 
de baterias quádruplo não indica a integridade das 
baterias como é mostrado pelo carregador inteligente. 
Vem com uma unidade de carga, uma fonte de 
alimentação e um cabo de alimentação.

Alças/estojos de transporte

Alça de mão 
Permite que a impressora seja carregada na mão.

Alça tiracolo 
Permite que a impressora seja carregada no ombro.

Capa macia:  
Adicione uma camada extra de proteção para 
ambientes severos com uma capa macia. Enquanto 
estiver na capa, o conjunto impressora e capa tem 
classificação IP54 para respingos e poeira. A capa tem 
aberturas para troca de mídia e de baterias, e todos os 
conectores podem ser acessados. Inclui alça tiracolo.

Adaptador AC

Conecte o adaptador AC à sua  
impressora QLn e à tomada  
para carregar a bateria  
inteligente na impressora.  
A impressora pode imprimir  
etiquetas e executar outras  
funções durante a carga.  
Mostrado com a impressora para  
referência; a impressora não está inclusa.

Carregador inteligente

O carregador inteligente carregará  
completamente a bateria  
inteligente da QLn em menos  
de quatro horas. Além da  
indicação do status de carga da  
bateria, ele aproveita a inteligência  
da bateria para indicar a sua  
integridade. Permitindo gerenciar com  
mais precisão as baterias de reposição.  
Os LEDs mostram se a bateria está “boa”, se tem uma 
“capacidade diminuída”, “passou de sua vida útil” ou está 
“inutilizada” e deve ser substituída. O carregador inteligente 
vem com uma base de carga e um cabo de alimentação. 
Mostrado com a impressora para referência; a impressora 
não está inclusa. 

Bateria Inteligente de Li-Ion Com Capacidade Estendida

A opção de bateria inteligente de Li-Ion  
com capacidade estendida fornece  
duas vezes a capacidade da bateria  
inteligente padrão, oferecendo o  
dobro de energia para um maior  
tempo de operação. Não há  
necessidade de upgrade de sua QLn existente — você 
pode comprar a bateria como um acessório isolado 
para usar com sua QLn220 ou QLn320. Ou então, 
adquira como um opcional configurável da impressora, 
de forma que sua impressora seja fornecida com esse 
poderoso acessório. A opção é sua.
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Nome da impressora

QLn220 
QLn320 
Para obter informações sobre outros modelos de 
impressoras da família QLn, visite nosso site.

Recursos padrão 
• Conectividade com Apple® iOS, Android, Windows 

Mobile e BlackBerry®

• Impressora térmica direta de códigos de barras, texto e 
elementos gráficos

• Linguagens de programação CPCL, EPL™ e ZPL®

• A memória flash de 256 MB suporta programas 
que podem ser baixados, formatos de recibo, 
fontes e imagens gráficas (64 MB disponíveis para 
armazenamento do usuário)

• Bateria recarregável de Li-Ion de 2450 mAh (nominal) 
18,1 Wh removível

• Carregador de bateria integrado
• Portas Serial e USB (as duas suportam alívio de tensão)
• Clipe de cinto para impressão conveniente (não 

compatível com a bateria de capacidade estendida)
• Sensores de mídia de marca preta ou de gap (espaço) 

usando sensores fixos na posição central
• Modo peel and present (descascar e apresentar) fácil 

de usar
• Sensor de presença de etiqueta para emissão unitária 

(uma de cada vez)
• Serrilha para fácil destaque da mídia
• Carga de mídia com posição central para várias larguras 

de rolo
• Design de concha para fácil carga de mídia
• Gerenciamento: Mirror, SNMP, Web server, Profile 

Manager, AirWatch® e Wavelink Avalanche®

• Display LCD grande e fácil de ler (240 x 128 pixels)
• O LCD pode ser personalizado usando WML (texto e ícones)
• Botões de navegação em 5 direções, duas teclas 

programáveis por software
• Alertas de impressão e menus de ajuda no visor
• Tolerância a várias quedas de até 5’ (1,52 m) em concreto
• Classificação de resistência a água e poeira IP43 (IP54 

com estojo macio)
• Processador ARM de 32 bits de 400 MHz 
• Suporte a XML
• Suporta impressão vertical e horizontal
• As impressoras podem ser usadas em qualquer orientação
• Links de código de barras QR para páginas de ajuda 

baseadas na web
• O Zebra Print Touch simplifica o pareamento Bluetooth 

e inicia páginas baseadas na web em dispositivos 
habilitados para Near Field Communication (NFC)

• Odômetro de etiqueta
• Relógio de tempo real

Especificações da impressora 
Resolução 

• 203 dpi/8 pontos por mm
Memória

128 MB RAM; 256 MB Flash (padrão)
Largura de impressão

• QLn220: 1,9”/48 mm
• QLn320: 2,9”/72 mm
Comprimento de Impressão

• Mín.: 0,5”/12,7 mm
• Máx.: 32”/813 mm
Velocidade de Impressão

Até 4”/102 mm por segundo
Sensores de Mídia

Marca preta e gap (espaçamento) usando sensores fixos 
na posição central. Sensor de presença de etiqueta para 
emissão de uma etiqueta de cada vez

Características Operacionais
Ambiente

• Temperatura de Operação: -4 °F (-20 °C) a 122 °F (50 °C)
• Temperatura de Armazenamento/Transporte:  

-13 °F/-25 °C a 158 °F/65 °C
• Umidade de Operação: 10% a 90% sem condensação
• Umidade de Armazenamento: 10% a 90%  

sem condensação
Aprovações de Agências

• Emissões: FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Classe B, 
EN60950, EN55024 e VCCI classe B

• Suscetibilidade: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, 
EN61000-4-4 e EN61000-4-5

• Segurança: CE, UL, TUV, CSA

Características da mídia
Largura da mídia

• QLn220: 0,63”/16 mm a 2,18”/55,4 mm
• QLn320: 1,0”/25 mm a 3,125”/79 mm
Comprimento da Mídia

• QLn220: 0,5”/12,7 mm a 32”/813 mm
• QLn320: 0,5”/12,7 mm a 32”/813 mm ou contínuo
Tamanho Máximo do Rolo de Mídia

• QLn220: DE de 2,2”/55,9 mm em um núcleo com DI de 
0,75”/19 mm ou 1,375”/34,9 mm

• QLn320: DE de 2,6”/66 mm em 0,75”/19 mm ou 
1,375”/34,9 mm

Espessura da Mídia

• QLn220: Tags de 2,3 mil a 5,5 mil e etiquetas de 6,5 mil
• QLn320: Tags de 2,3 mil a 5,5 mil e etiquetas de 6,5 mil
Tipos de mídia

Etiquetas e marcadores moldados, etiquetas sem liner, 
papel de recibo, e com tarja preta 

Características físicas
 QLn220 QLn320
Largura:  3,5”/89 mm 4,6”/117 mm
Altura:  2,75”/70 mm 3,3”/84 mm
Profundidade:  6,5”/165 mm 6,8”/173 mm
Peso:  1,25 lbs/0,57 kg 1,6 lbs/0,72 kg 
 com bateria com bateria
Observação: Para a opção de bateria inteligente de Li-Ion 
com capacidade estendida, adicionar 0,20 lbs/0,09 kg ao 
peso e 0,6”/16 mm a altura da impressora QLn.

Soluções Link-OS
Ferramentas de Software

• Criação de Documento: Crie rapidamente uma solução de 
impressão personalizada usando seus dados comerciais e 
as ferramentas de design plug-and-print intuitivas da Zebra.

• Integração de Dispositivos: A Zebra oferece 
aplicações e produtos projetados para ajudá-lo a 
integrar os dispositivos Zebra em seus sistemas.

• Gerenciamento de Dispositivos: Gerencie as suas 
operações de impressão locais e globais com o 
conjunto de ferramentas de gerenciamento de 
dispositivos da Zebra.

• Ferramentas do Desenvolvedor: Fornecem as ferramentas 
de que você precisa para criar as próprias aplicações, 
incluindo documentação, código-fonte, linguagens de 
programação, exemplos de impressão e outros.

Firmware

• Linguagens de programação CPCL, EPL e ZPL
• ZBI 2.x™ — Poderosa linguagem de programação que 

permite que as impressoras executem aplicativos 
isolados, conectem-se com periféricos e muito mais

Fontes/elementos gráficos/simbologias
Fontes e Conjuntos de Caracteres

• Fontes padrão: 25 bitmaps 1 escalonável smooth (CG 
Triumvirate Bold Condensed**)

• Fontes Opcionais: fontes bitmap escalonáveis para download
• Conjuntos de caracteres internacionais (opcionais) 

Chinês 16 x 16 (tradicional), 16 x 16 (simplificado); 
Japonês 16 x 16, 24 x 24; Coreano Mincho

Simbologias de Código de Barras

• Relações de códigos de barras: 1,5:1, 2:1, 2,5:1, 3:1, 
3,5:1

• Códigos de Barras Lineares: Code 39, Code 93,  
UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7),  
Interleaved 2-de-5, UPC-A, UPC-E, 2 e 5 dígitos,  
EAN-8, EAN-13, 2 e 5 dígitos

• Bidimensional: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR 
Code, família GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/ Plessey, 
FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Capacidade de comunicação e interface
• Opção ZebraNet® 802.11n — fornece suporte a WLAN 

802.11a/b/g/n com:
 – WEP (apenas PSK), TKIP, e criptografia AES
 – WPA e WPA2
 – 802.1x (apenas com WPA ou WPA2)

 – EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
 – 802.11d e 802.11i
 – Radio Bluetooth 3.0 dual simultâneo
 – Certificação Wi-Fi
 – Roaming rápido usando cache PMK, CCKM ou Fast 
Session Resumption

• Rádio Bluetooth 3.0
 – Modos de segurança 1-4
 – Certificação “Made for iPod/iPhone/iPad”
 – Vinculação por Chave

•  Suporte a Ethernet 10/100 (via berço de carga)
Especificações das Comunicações Cabeadas

• Interface USB 2.0 com velocidade total (12 Mbps)
• Conector Mini-B com alívio de tensão
• Interface serial: Porta RS-232C de 14 pinos para 

comunicação com terminal ou com outro host a até 
115,2 kbps

Opções e acessórios
Opções de Carga

• Carregue a bateria instalada na impressora usando:
 – Adaptador AC
 – Berço simples
 – Berço quádruplo

• Carregue a bateria sem a impressora usando:
 – Carregador inteligente simples
 – Carregador quádruplo

Recursos e Acessórios Opcionais

• Impressão sem liner (apenas com rolete de silicone)
• ZBI 2.x
• Baterias sobressalentes
• Bateria inteligente de íon de lítio removível com 

capacidade estendida de 4300 mAh (nominal)  
(adicional de 4 células)

• Adaptador AC 
• Carregador simples de bateria inteligente SC2 
• Carregador de bateria quádruplo
• Carregador veicular com adaptador de isqueiro
• QLn-EC — Berço Ethernet e carregador de uma posição  

(não compatível com bateria de capacidade estendida)
• QLn-EC4 — Berço Ethernet e carregador de 

quatro posições com interruptor interno e porta 
de empilhamento (não compatível com bateria de 
capacidade estendida)

• Alça tiracolo
• Alça de mão
• Estojo macio (conjunto impressora e capa com 

classificação IP54) — não compatível com bateria de 
capacidade estendida

• Suporte de impressora para montagem em mesa
• Cabos serial e USB com alívio de tensão

Outras Localidades 
EUA: Califórnia, Georgia, Rhode Island, Texas, Wisconsin Europa: França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Polônia, Espanha, Suécia Pacífico Asiático: Austrália, 
China, Hong Kong, Índia, Japão, Malásia, Cingapura, Tailândia, Coreia do Sul América Latina: Argentina, Brasil, Colômbia, México e sede da América Latina na 
Flórida (EUA) África/Oriente Médio: Rússia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos

Zebra Technologies do Brasil
Rua Bela Cintra, 904 - 7º andar - 
São Paulo – SP
Tel: 11 3138 1466 
contato@zebra.com

Sede na América do Norte
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Sede na Ásia
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

Sede na Europa
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Sede na América Latina
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com


