
Mini impressoras Zebra

levam seus negócios a

qualquer lugar!

Desfrute de todos os

benefícios e valor associados

aos produtos Zebra com a

nova série MZ de impressoras

econômicas para recibos.

Cada minúscula impressora MZ pode ser um assistente

inteligente para qualquer aplicação de impressão móvel de

recibos, onde quer que você precise imprimir recibos

simples e rapidamente, sob demanda. Use interfaces

802.11g, Bluetooth®, IrDA® ou USB para conectá-la a um

computador móvel ou telefone inteligente, para produzir

recibos nítidos e claros!

Auxiliares elegantes e sutis

Essas impressoras super discretas podem ser carregadas

confortavelmente durante um turno inteiro, sem interferir com

as tarefas normais do usuário. E porque a marca é Zebra, você

não tem nada a temer em termos de confiabilidade, ao escolher

uma impressora de nível básico da série MZ.

Zebra® Série MZ™

A  f o r ç a  d a  Z e b r a  n a  p a l m a  d e  s u a  m ã o

Essas impressoras móveis para
recibos, fáceis de manejar, são um
grande passo inicial para usuários
interessados em abandonar papel e
caneta, recibos pré-impressos, ou
impressoras móveis de baixa
confiabilidade. Equipes de trabalho
móvel em todo o mundo podem se
beneficiar da conveniência
compacta da série MZ em
aplicações comerciais como:

• Reparo/instalações no campo 

• Entregas 

• Pagamento a beira da mesa em
restaurantes

• Ponto de vendas móvel

• Multas de estacionamento

• Emissão de passagens a bordo

• Cobrança de utilidades/leitura de
medidores



Para mais informações: 

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

MZ 320™

Para aplicações com mais conteúdo na
impressão, opte pela impressora série MZ
para recibos de 3 polegadas de largura. 

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

3"/76,2 por segundo

ÁREA DE IMPRESSÃO
Largura máxima: 2,9"/73,7 mm 
Comprimento máximo: 32"/813 mm

MEMÓRIA
8 MB SRAM; 4 MB Flash

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Largura: 4,11"/104,4 mm
Profundidade: 2,26"/57,4 mm 
Altura: 5,34"/135,6 mm
Peso (com bateria): 0,75 lbs./0,34 kg

MZ 220™

Essa mini impressora Zebra oferece
impressão compacta de recibos de 2
polegadas de largura, ideal para Pontos de
Venda móveis e aplicações de
vendas/serviços no campo.

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

ÁREA DE IMPRESSÃO
Largura máxima: 1,9"/48 mm 
Comprimento máximo: 32"/813 mm

MEMÓRIA
8 MB SRAM; 4 MB Flash

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Largura: 3,18"/80,8 mm 
Profundidade: 2,26"/57,4 mm 
Altura: 5,34"/167,6 mm
Peso (com bateria): 0,70 lbs./0,32 kg
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Conheça a Série MZ!

A série MZ: Impressão poderosa da Zebra
na palma de sua mão. Impressoras de
recibos de nível básico, para simplesmente
imprimir em qualquer lugar! 

Um assistente que não vai lhe
pesar no ombro

• Com menos de 300 gramas, essas
impressoras super leves podem ser
usadas durante todo um turno sem
causar o mínimo incômodo.  

• Carregue a impressora
confortavelmente enganchada no cinto
ou a tiracolo para impressão discreta e
conveniente.

Fácil de manejar

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

• LEDs intuitivos para indicar:
ligada/desligada, falhas, e status da
conexão.

Alternativa econômica

• Uma alternativa de impressão confiável
e de baixo custo.

• O modelo base inclui adaptador de AC
e IrDA 

Potência de impressão do tamanho
da palma da mão

• Processador de alta velocidade e ampla
memória para imprimir os códigos de
barras e fontes mais complexas

• Conexão segura 802.11g sem fios, 
USB ou Bluetooth 



Alça de ombro

Para manter as mãos livres, uma alça de ombro
opcional também é oferecida como alternativa para
o cliple de cinto.

Mídia móvel

Reduza seu custo total de propriedade com o “Zebra
Complete™”, o Programa de Suprimentos e Serviços
para Impressoras Móveis. Essa programa atende
todas as suas necessidades de suprimentos,
reposição de cabeças de impressão, e serviços de
manutenção por apenas alguns centavos a mais em
cada rolo de suprimentos encomendado. A Zebra
oferece papel de impressão padrão ou
personalizado; inclusive papel com marcas d'água,
logotipos ou termos e condições pré-impressos,
bem como revestimentos resistentes a água, calor e
UV, para recibos customizados e atraentes. Toda a
mídia é testada em impressoras Zebra para
assegurar o máximo de qualidade na impressão. Para
mais detalhes, contate seu revendedor autorizado,
ligue para a Zebra pelo telefone +1 866 230 9495, ou
visite www.zipzebra.com.

Papel de recibos recomendado para:

MZ 220: 

Z-Select™ 4000D 3,2 mil Receipt (LD-D2KV5E)

Z-Perform™ 1000D 2,4 mil Receipt (LD-D2PX5E)

MZ 320: 

Z-Select 4000D 3,2 mil Receipt (LD-D3KV5B)

Z-Perform 1000D 2,4 mil Receipt (LD-D3PX5B)

Programa de Garantia Estendida
e Manutenção da Zebra
Esses planos de custo competitivo oferecem um
meio custo-eficaz de planejar e orçar suas
necessidades anuais de manutenção. O ZebraCare
assegura que o excelente produto que você
comprou seja mantido com o máximo de qualidade
e atenção. Para mais informações, contate seu
revendedor autorizado ou ligue para a Zebra pelo
telefone +1 847 913 2259.

Adaptador de AC

Esse adaptador fácil de usar acompanha todas as
impressoras da série MZ.  Simplesmente conecte o
adaptador à impressora para recarregá-la entre os
períodos de uso.

Carregador de quatro
compartimentos

Para os usuários que preferem “acoplar e deixar”,
esse carregador de quatro compartimentos é a
solução ideal. No final de seu turno, simplesmente
encaixe a MZ 220, ou MZ 320, em um dos
compartimentos do carregador, e pronto.

Adaptador para veículos

O adaptador para acendedor de cigarros permite
que o usuário recarregue as baterias na estrada.

Capas protetoras

Essas capas protetoras de silicone opcionais
adicionam mais uma camada de proteção para sua
impressora móvel série MZ.
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Imprima recibos sob demanda para uma
variedade de aplicações, inclusive:

• Redução de filas no
varejo — Escanee uma
sacola de mercadoria e
imprima um recibo de
código de barras para
reduzir o tempo gasto
pelo freguês na fila do
caixa, e agilize o tempo
de processamento
dessas filas.

• Multas — Impressão
térmica nítida em
material especial à prova
de intempéries significa
que você irá receber
mais pagamentos de
multas. 

• Hotelaria — Agilize as
filas e capture mais
vendas: Aceite
pagamentos móveis
para concessões em
parques temáticos, nos
estádios, à beira da
mesa, ou em outros
locais de entretenimento
e hospitalidade.

• Transporte — Ofereça
mais conveniência a
seus passageiros:
Imprima bilhetes ou
recibos de pagamento
em táxis, trens, barcos,
ou ônibus!

Impressão móvel de A a Z (de Accessórios, a Suprimentos, e aos planos ZebraCare™) Apl icações
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• Uma impressora compacta série MZ, pronta para funcionar com conectividade
USB e IrDA, e um clipe de cinto

• Um bastão de limpeza e um guia de referência rápida

• Um rolo de papel de recibo para você começar a imprimir imediatamente

• Um adaptador de AC com o plugue de tomada apropriado 

• Uma cartão postal de registro, para que você possa se manter atualizado com
as novidades referentes à sua impressora.

Especif icações gera is*

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

Gerenciamento inteligente de bateria
(monitora a bateria para melhor
desempenho e vida útil mais longa) 

Fontes residentes escaláveis
Processador de 32 bits de alto desempenho
Sensor de ausência de mídia
Tampa de mídia com um único botão de

destravamento para fácil recarregamento e
descarregamento 

Tampa de mídia transparente para verificação
antecipada da quantidade de mídia
disponível 

Controle liga/desliga para alimentação
externa por meio do teclado, terminal, ou
impressora 

Adaptador de AC incluso 
Suporte IrDA/USB 2.0

CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO

Ambiente de uso  
Temperatura de operação de 14º F/-10º C a 122º F/50º C
Temperatura de Armazenagem de -4º F/-20º C a 140º

F/60º C  
Umidade para operação: 10-90% sem condensação 
Certificação IP42 para resistência à água  
Resiste a repetidas quedas em concreto de uma altura

de até 1,2 metros

Elétrica
Bateria de lítio-ion  de 1,5 Ah
Componentes internos montados com amortecedores

de choque

Interfaces de comunicação 
Porta USB 2.0
Protocolos de Internet suportados: TCP, UDP, DHCP,

FTP, Telnet, Http, LPD, SNMP, SMTP, POP3
IrDA (padrão) 
802.11b/g (opcional) 
Bluetooth (opcional)
Compatibilidade Windows® (CE.NET, Pocket PC,

Windows Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE,
Windows XP, 2000 e NT, via driver de impressora
Zebra Windows e/ou nossos controles Active X e
outras aplicações.)

Certificados e aprovações
FCC Part 15 e EN55022 com limites da Classe B; 

FCC, ICS, e padrões europeus para Bluetooth e
802.11b/g; CSA e padrão IEC 60950 para Segurança;
NOM, C-tick, VCCI, S-Mark

CARACTERÍSTICAS DE MÍDIA

Tamanho máximo do rolo: 1,88"/47,8 mm de diâmetro
externo em um cartucho de 0,4"/10,2 mm a 0,75"/19
mm de diâmetro interno

Máxima largura de mídia (MZ 220): 
2,0" (+/- 0,03")/50,8 mm (+/- 0,76mm) 
Máxima largura de mídia (MZ 320): 
3,0" (+/- 0,03”)/76,2 mm (+/- 0,76mm) 
Espessura: de 2 mil/0,0508 mm a 4 mil/0,1016 mm 
Tipos de mídia: papel recibo para impressão térmica

direta, ou mídia com revestimento de UV
Para máxima qualidade de impressão e melhor

desempenho da impressora, use Suprimentos
Genuínos da Zebra.

*Essas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
©2006 ZIH Corp. Zebra Complete, ZebraCare, e todos os
nomes e números de produto são marcas comerciais da
Zebra, e Zebra e o gráfico da cabeça Zebra são marcas
comerciais registradas da ZIH Corp. Todos os direitos
reservados. Bluetooth é marca comercial registrada da
Bluetooth SIG, Inc.  IrDA é marca comercial registrada da
Data Association. Windows é marca ou marca comercial
registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou
outros países. CG Triumvirate e UFST são marcas comercial
da Monotype Imaging, Inc., e podem ser registradas em
determinadas jurisdições. Reduced Space Symbology e
Composite Symbology são marcas comerciais registradas da
GS1 US, Inc. Todas as demais marcas pertencem a seus
respectivos proprietários. 
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FONTES/GRÁFICOS/SIMBOLOGIAS

Fontes e grupos de caracteres
Fontes padrão*: 25 “bit maped”, 1 escalonável (CG

Triumvirate™ Bold Condensed) 

Fontes opcionais: fontes “bitmap” e escaláveis
descarregáveis

Grupos de caracteres internacionais (padrão):
Chinês 16 x 16 (tradicional),  16 x 16 (simplificado),
24 x 24 (simplificado); japonês16 x 16, 24 x 24,
hebraico/arábico, coreano e grego.

Características gráficas
Suporta fontes e gráficos definidos pelo usuário,

inclusive logotipos customizados

Simbologias para códigos de barras
Código 39, Código 93, UCC/EAN128, Código 128,

Codabar (NW-7), 2 de 5 intercalado, UPC-A, 
UPC-E, com 2 e 5 adicionais, EAN-8, EAN-13,
EAN14, com 2 e 5 adicionais, PDF417, MaxiCode,
Reduced Space Symbology® (RSS) e Composite
Symbology®, QR code, MSI/Plessey, FIM Post
Net, TLC 39 para códigos de barras

*Contém UFST® da Monotype Imaging, Inc.

OPÇÕES E ACCESSÓRIOS

Conectividade Bluetooth 

Conectividade 802.11b/g 

Estojo protetor 

Alça de ombro 

Carregador de quatro compartimentos 

Adaptador para acendedor de cigarros

Elegantes, estilosas e compactas,
essas impressoras de recibos são
ideais para uso em ambientes 
“face-a-face” com o cliente, onde
uma impressora industrial não
resolve o problema.

O que vem na caixa?


