
Impressão sem fios adiciona versatilidade às tarefas de

impressão no campo

Projetada para os “guerreiros de estrada”, as impressoras

móveis da série RW da Zebra são ideais para imprimir reci-

bos de entrega e faturas no campo. O design modular per-

mite aos usuários escolher dentre várias opções como

conexão sem fios, leitoras de cartão, e acessórios essenci-

ais, como suportes para instalação em veículos para simpli-

ficar a impressão em rota. Bases de suporte de fácil acesso

instaláveis em veículos e opções de carregadores, bem

como interfaces intuitivas e visor inclinado, contribuem à

conveniência e simplicidade da impressão móvel.

Durabilidade e robustez para impressão confiável

Projetadas especialmente para enfrentar as difíceis condições

ao ar livre, as impressoras móveis da série RW resistem a

extremas temperaturas e variações climáticas. Deixe-a balançar

dentro do caminhão, carregue-a sob chuva, deixe-a cair no pavi-

mento, e conte com o mesmo desempenho dia após dia.

Zebra® Série RW™
I m p r e s s ã o  m ó v e l  p a r a  n e g ó c i o s  e m  m o v i m e n t o

Leves e resistente, essas impresso-
ras com certificação IP54, são
capazes de suportar as demandas
mais rígidas de uma série de apli-
cações para contabilidade em rota
e serviços de campo, inclusive:

• Faturamento

• Recibos de entrega 

• Estimativas de serviço 

• Pedidos 

• Gestão de inventário 

• Ponto de vendas móvel 

• DEX*

* Protocolo de comunicação DEX para
Entregas Diretas na Loja (EUA apenas)



Para mais informações: 

Contate seu representante da Zebra para especificações adi-
cionais das impressoras. Para obter informações sobre outras
impressoras Zebra, suprimentos, software e acessórios, con-
sulte seu revendedor, ligue para +1 847 793 2600, ou visite
nosso site na Web no endereço www.zebra.com.

RW 420™

Nem vento, nem chuva, e nem temperaturas
extremas podem evitar que a RW 420 imprima
recibos e etiquetas de 4 polegadas com
máxima qualidade.

ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO
Largura: 4,09"/104 mm 
Comprimento: Contínuo

RESOLUÇÃO
203 dpi/8 pontos por mm

VELOCIDADE MÁXIMA DE
IMPRESSÃO
3"/76,2 mm por segundo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
(Versão básica)
Largura: 6,3"/160 mm 
Profundidade: 3,0"/76 mm 
Altura: 6,9"/175 mm 
Peso: 2,00 lbs./907 g
(Versão Leitora de Cartão)
Largura: 6,3"/160 mm 
Profundidade: 3,1"/79 mm 
Altura: 6,9"/175 mm 
Peso: 2,15 lbs./975 g

ESPECIFICAÇÕES DA MÍDIA
Largura da mídia: de 2"/51 mm a 4,12"/

105 mm

RW 220™

A fácil de usar RW 220 de duas polegadas
simplifica as tarefas de impressão para as
equipes móveis com interfaces intuitivas,
construção robusta e impressão confiável. 

ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO
Largura: 2,20"/56 mm 
Comprimento: Contínuo

RESOLUÇÃO
203 dpi/8 pontos por mm

VELOCIDADE MÁXIMA DE
IMPRESSÃO
3"/76,2 mm por segundo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
(Versão básica)
Largura: 4,4"/112 mm 
Profundidade: 2,9"/74 mm 
Altura: 6,8"/173 mm 
Peso: 1,45 lbs./658 g
(Versão Leitora de Cartão)
Largura: 4,4"/112 mm 
Profundidade: 3,2"/81,2 mm 
Altura: 6,8"/173 mm 
Peso: 1,55 lbs./703 g

ESPECIFICAÇÕES DA MÍDIA
Largura da mídia: de 1"/25 mm a 2,37"/60 mm
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Conheça a Série RW!

Série RW: resistente o suficiente para o
Guerreiro de Estradas.

Oferecendo mais recursos que qualquer
outra impressora móvel no mercado:

Impressora resistente e fácil 
de usar

• Certificação IP54 para resistência ao
vento, água e poeira

• Resistente a danos causados por múlti-
plas quedas em concreto de até 1,8
metros.

• Pesando menos de 1kg para mobilidade
sem qualquer esforço

• Resistente a temperaturas extrema-
mente quentes ou frias

Ergonomicamente projetada para
encaixar confortavelmente no
quadril do usuário

• Acesso à mídia com o toque de um
único botão para fácil recarregamento

• Visor de LCD inclinado para fácil visual-
ização das condições da impressora
(padrão)

Operação inteligente e sofisticada

• Imprima usando os mesmos comandos
das impressoras “tabletop” ou “desk-
top” da Zebra com linguagem de
suporte comum.

• Proteja dados proprietários e do cliente
enviados à impressora com suporte de
segurança nativo para protocolos como
WPA, VPN, e Kerberos.

• Imprima fácil e rapidamente complexas
etiquetas, simbologias e gráficos,
graças ao processador de alta veloci-
dade e grande capacidade de memória
das impressoras da série RW. 



Carregadores para 
baterias de lítio-ion

Carregador rápido: leva de 2 a 5
horas para recarregar cada bateria de
lítio-ion Zebra.

Carregador quádruplo: leva de 2 a 5
horas para recarregar até quatro bate-
rias de lítio-ion Zebra, de cada vez.

Carregador DC/DC com adaptador
para acendedor de cigarros:
Conecte a impressora no adaptador
para o acendedor de cigarros de seu
veículo para carregamento conve-
niente durante a rota.

Baterias de lítio-ion

Células de lítio-ion (Li-Ion) represen-
tam a mais avançada tecnologia de
baterias móveis. Elas oferecem
taxas de potência/volume e potên-
cia/peso bem mais altas que as
baterias de níquel metal hidreto
(NiMH) e as de níquel cádmio
(NiCAD). Encomende baterias de
lítio-ion extras para sua impressora
série RW, para estar sempre prepara-
do para imprimir!

Mídia móvel

Zebra oferece soluções de mídia
padrão e custom para todo tipo de
aplicação, inclusive mais de 1.000
combinações de etiquetas, tags e
recibos confiáveis e de alta quali-
dade. Todos os suprimentos são
desenvolvidos e testados em produ-
tos Zebra, para garantir o máximo
em qualidade de impressão. Papel
com marcas d'água, logotipos cus-
tomizados ou revestimentos
resistentes a raio ultravioleta estão
disponíveis para impressos personal-
izados e atraentes.

Bases de suporte

Base RW 420: De funcionamento
prático e intuitivo com destravamen-
to acionado por botão, para fácil
colocação e recarregamento da
impressora no veículo. Mídia sanfon-
ada pode ser alimentada através da
própria base para aumentar a capaci-
dade de mídia da impressora.

Base RW 220: Pegue sua impresso-
ra e saia para trabalhar!  Guarde sua
impressora compacta conveniente-
mente no veículo e, com o simples
acionamento de uma alavanca,
solte-a instantaneamente para levá-la
até o cliente. 

Kits flexíveis para instalação se
encontra, disponíveis para instalar as
bases nos ângulos mais conve-
nientes.

Estojos
Proteja sua impressora móvel série
RW contra poeira e chuva com um
estojo ambiental. Ao adicionar essa
camada extra de proteção, você
estará preparando sua impressora
para enfrentar as condições mais
adversas. 
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CONTABILIDADE DE ROTA/SERVIÇOS NO
CAMPO
Confirmações de entrega de
encomendas

Use uma impressora série RW
para imprimir no ponto de
transação um recibo de entrega
que confirme a quantidade real
da mercadoria transferida.

Faturas

Elimine dias do seu ciclo de faturamento! O uso de
impressas e computadores móveis para emitir fat-
uras no ato de entrega acelera o processo de paga-
mento, eliminando a necessidade de entrada manual
de dados e processos de cobrança no escritório.  

Estimativas de serviço

Ofereça a seus clientes infor-
mação documentada referente
à estimativa proposta. Essa esti-
mativa é registrada no sistema
em tempo real juntamente com
informações sobre o contato e
um número de referência, podendo ser facilmente
acessada a qualquer momento.

VAREJO
Ponto de vendas móvel/redução de filas

Veja crescer os níveis de vendas e satisfação do
cliente quando oferecer um serviço móvel de ponto
de venda para redução de filas, usando impressoras
Zebra com leitoras de cartão embutidas e conectivi-
dade de rede sem fios.

TRANSPORTE
Emissão de passagens/Informações sobre 
o passageiro

Imprima bilhetes ou informações sobre passageiros a
bordo de ônibus,  trens ou embarcações, como meio
eficiente para reduzir as filas e aumentar a satisfação
do cliente.

SEGURANÇA
PÚBLICA/FISCALIZAÇÃO
Multas

Melhore a segurança, a obe-
diência, e a eficácia com sis-
temas de multas eletrônicos
fáceis de usar e difíceis de
enganar. 

Acessór ios Apl icações
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CARACTERÍSTICAS DE
IMPRESSÃO

Método de impressão: Térmica direta 
Resolução: 203 dpi/8 pontos por mm
Velocidade máxima de impressão: 

3"/76,2 mm por segundo

MEMÓRIA

4 MB Flash, 8 MB DRAM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Construção: Policarbonato modificado de alto
impacto, resistente à abrasão, com frisos
de borracha. 

Especificações de queda: Múltiplas quedas
em concreto de 1,8 metros de altura 

LCD: Visor ergonômico e inclinado para mel-
hor visualização 

Interface serial RS 232 com aliviador de ten-
são 

Entrada para mídia sanfonada para aceitar
mídia externa (RW 420 apenas) 

Bandejas de mídia com centralização
automática 

Certificação IP54

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

Design robusto
LCD inclinado com 4 teclas (padrão) 
Interfaces seriais e USB padrão
Arquitetura avançada de 32 bits para proces-

samento de alta velocidade 
Gerenciamento inteligente de bateria

Com leitora de tarjeta magnética
opcional e leitoras de cartões
inteligentes com certificação EMV™,
a RW 220 ou a RW 420 podem sim-
plificar o processamento de
transações em tempo real.

Especif icações gera is*

CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO

Ambiente de uso  
Atende os requisitos para certificação IP54
Temperatura de operação de -4º F/-20º C a 

131º F/55º C 
Armazenamento/Ambiente: de -22º F/-30º C a

149º F/65º C 
Umidade para operação: 10-90% sem 

condensação 
Umidade para armazenamento: 10-90% sem 

condensação
Elétrica
Bateria padrão de 4,0 Ah, 7,4V (RW 420) 
Bateria padrão de 2,0 Ah, 7,4V (RW 220) 
Opções de carregamento externas (veículo e AC) 
Componentes internos montados com 

amortecedores de choque 
Taxa de Baud selecionável: de 9600 a115.2 Kbps  
Controle de fluxo via Xon/Xoff ou hardware

(RTS/CTS) 
Suporte para máxima velocidade de USB 2.0, 

12 Mbits/segundo
Certificados e aprovações
FCC Parte 15 Classe B, VCCI Classe B,

NOM/NYCE 
CE (Classe B), C-Tick, CSA

SOLUÇÕES ZEBRALINK™
Software
ZebraDesigner™ Pro
ZebraNet™ Bridge Enterprise
Zebra Universal Driver
Label Vista
Carregamento de firmware auto-detectável
Gerenciamento inteligente de bateria (monitora a

bateria para melhor desempenho e vida útil
mais longa) 

Suporte para Wavelink Avalanche®

Opções de rede e conectividade
Bluetooth® v. 1.2
802.11b

Symbol® Compact Flash
Rádio Zebra Value

Suporte para protocolos de segurança sem fios:
VPN, WPA, WEP, Kerberos, WPA-PSK, EAP-TLS,
EAP-TTLS, EAP-FAST, LEAP, PEAP

A RW 420 pode ser configurada com dois rádios
(Bluetooth e 802.11b)

Firmware
CPCL nativa com suporte para ZPL® and EPL™

(padrão)

CARACTERÍSTICAS DE MÍDIA
Tamanho máximo do rolo (O.D.): 2,25”/57 mm
Máxima largura de mídia (RW 420): 4,12”/105 mm 
Máxima largura de mídia (RW 220): 2,37”/60 mm 
Diâmetro interno do cartucho: 0,75"/19 mm ou

1,38"/ 34,9 mm 
Espessura: de 0,002"/0,05 mm a 0,0063"/0,16 mm 

Tipos de mídia: tags ou papel de recibo térmicos
diretos, mídia sintética, mídia revestida com UV,
suporte limitado para etiquetas 

Para máxima qualidade de impressão e melhor
desempenho da impressora, use Suprimentos
Genuínos Zebra.

FONTES/GRÁFICOS/SIMBOLOGIAS

Fontes e grupos de caracteres
Fontes padrão*: 25 “bit maped”, uma escalonável

(CG Triumvirate™ Bold Condensed)
Fontes opcionais: fontes “bitmap” e escaláveis

descarregáveis 
Grupos de caracteres internacionais (opcional):

Chinês 16 x 16 (tradicional), 16 x 16 (simplifica-
do), 24 x 24 (simplificado); Japonês16 x 16, 24 x
24, Hebraico/Arábico

Características gráficas
Suporta fontes e gráficos definidos pelo usuário,

inclusive logotipos customizados
Simbologias para códigos de barras
Códigos de barras lineares: Código 39, Código

93, UCC/EAN -128, EAN-14, Código 128, UPC-A,
UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN -14, UPC e EAN
com 2 ou -5 dígitos suplementares, Plessey,
FIM Postnet, 2 de 5 intercalado, MSI, Codabar 

Bi-dimensionais: PDF417, Data Matrix, MaxiCode,
RSS, Composite Symbology, QR

*Contém UFST da Monotype Imaging, Inc.

OPÇÕES E ACCESSÓRIOS
Leitora de tarja magnética e leitora de cartões

inteligentes com certificação EMV 
Carregador rápido de AC para baterias de lítio-ion
Carregador quádruplo para baterias de lítio-ion 
Adaptador para acendedor de cigarros 

(para carregar as baterias no carro) 
Base de acoplamento para instalação em veículos

para descanso e recarregamento 
Kit para pedestal 
Correia de ombro/alça 
Estojo macio ambiental 
Compartimento para mídia sanfonada (RW 420

apenas) 

*Essas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. ©2006 ZIH Corp. ZebraLink, ZebraDesigner, ZebraNet, EPL, e todos os
números e nomes de produtos são marcas comerciais Zebra, e Zebra e ZPL são marcas comerciais registradas da ZIH Corp. Todos os dire-
itos reservados. EMV é marca comercial da EMVCo, LLC. Bluetooth é marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc.  Wavelink
Avalanche é marca comercial registada da WaveLink Corporation. Symbol é marca comercial registrada da Symbol Technologies,
Corporation. CG Triumvirate e UFST são marcas comercial da Monotype Imaging, Inc. e podem ser marcas registradas em certas regiões.
Todas as demais marcas pertencem a seus respectivos proprietários.
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