
Impressoras portáteis e resistentes para atender aos

requisitos de seus negócios em constante evolução.

Você precisa de uma impressora robusta o suficiente para

enfrentar a selva de concreto? Para os locais mais diversos,

desde depósitos até estacionamentos, não há impressoras

mais duráveis que as da Série QL da Zebra.

A série QL de impressoras térmicas diretas foi projetada com

a tecnologia mais avançada de infusão de borracha para

assegurar uma construção sólida de peso mínimo. Com

carregamento de mídia central, monitoração de bateria e tela

de LCD opcional, elas oferecem opções fáceis de usar para

manter seus negócios em movimento.

Impressoras móveis da série QL equipadas com opções para

comunicação segura sem fios, são facilmente integráveis à

sua infra-estrutura. Basta uma rápida olhada na tela de LCD,

para conferir seus parâmetros de rede ou verificar o status de

comunicação. Além disso, cada impressora pode ser

designada com um endereço de IP exclusivo para

monitoramento através da rede, e pode também receber

mensagens usando a funcionalidade POP3.  Todas essas

características fazem da impressora QL parte integral do

ambiente de rede. 

Os módulos QuickLink™ da série QL, dotados de tecnologia

IrDA Bluetooth®, ou 802.11b, proporcionam a flexibilidade

necessária para que essas impressoras se ajustem a uma

grande variedade de requisitos de conectividade.
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A conexão QuickLink sem fios

Escolha o módulo de conectividade
QuickLink que mais lhe convier:

• 802.11b—o mais moderno
protocolo de conectividade
WLAN

• Bluetooth—baixo consumo de
corrente, conectividade de curta
distância

• Cable-ready—conectividade com
uma maior variedade de
terminais do que qualquer outra
impressora móvel

• Suporte para padrões avançados
de segurança sem fios como
VPN e WPA



APLICAÇÕES NO VAREJO

Marcação de preços
A capacidade de imprimir e aplicar etiquetas
de preços no local do produto via LAN sem
fios, permite aos varejistas responder às
sensíveis mudanças no mercado mais
freqüentemente.

Etiquetagem de prateleiras
Use a QL para imprimir uma ou várias
etiquetas de prateleiras no ponto de aplicação
como exigido, evitando esperdício e
melhorando a eficácia.

APLICAÇÕES DE CONTABILIDADE DE
ROTA/SERVIÇOS NO CAMPO

Confirmações de entrega de
encomendas/correio
Use a impressora QL para imprimir recibos de
entrega no ponto de transação, confirmando
quais mercadorias/correspondências foram
realmente entregues.

APLICAÇÕES DE EXPEDIÇÃO E
RECEBIMENTO

Verificação de recebimento/
atualização de estoque
Aplique as etiquetas de código de barras
impressas pela QL à medida em que as
mercadorias forem recebidas para registrar a
chegada do produto. Siga escaneando as
etiquetas através do processo de recebimento
e estocagem para rastrear a mercadoria.

APLICAÇÕES EM MANUFATURA

Etiquetagem de paletes
Ao desmanchar um palete para retirar a
mercadoria necessária a um pedido parcial, os
operários podem etiquetar o pedido parcial e
reetiquetar o palete em tempo real, mantendo
o controle de estoque sempre atualizado.

POLICIAMENTO/SEGURANÇA PÚBLICA

Multas eletrônicas

Use sistemas de emissão eletrônica de
multas com impressoras QL para substituir
multas escritas a mão, e elimine os custos,
atrasos e erros gerados pela entrada manual
de dados.

APLICAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO

Fácil instalação em empilhadeiras

Com a opção da QL 420 para instalação em
empilhadeiras, os operadores podem imprimir
etiquetas de identificação de produto,
compartimento e expedição no próprio local de
aplicação— sem necessidade de retornar ao
escritório de expedição para buscar etiquetas.

APLICAÇÕES NA ÁREA DE CUIDADOS
MÉDICOS

Etiquetas para amostras

Centros de cuidados médicos podem imprimir
etiquetas de amostras no local de coleta e
também imprimir uma etiqueta de código de
barras para a ficha do paciente, reduzindo o
perigoso risco de digitar informações erradas. 

Etiquetas para farmácias de varejo

Farmácias de varejo que usam a QL, podem
escanear o medicamento receitado e imprimir
etiquetas de código de barras contendo
informações sobre o paciente em qualquer
área da farmácia, reduzindo o risco de erros
no aviamento de receitas.
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Conheça a Série QL!

Conectada hoje, conectada amanhã, 
feita para durar!

Oferecendo mais recursos que qualquer
outra impressora móvel no mercado:

Impressora robusta e leve

• Revestimento externo de plástico
infundido com borracha para condições
rigorosas

• Resistente a danos causados por
múltiplas quedas de até 1,5 metros.

• Pesando menos de 1kg para mobilidade
sem qualquer esforço

Carregue e leve!

• Carregamento central de mídia

• Habilite a função de separação e
apresentação com o simples giro de
uma barra

Conectividade QuickLink

Os módulos da QL podem ser atualizados
fácil e rapidamente para mais flexibilidade,
e protocolos de conectividade diferentes
como Bluetooth, ou 802.11b. 

Estenda o alcance de suas impressoras
estacionárias adicionando impressoras
móveis sem fios.

Apl icações para a  Sér ie  QL



QL 320™

A popular impressora QL 320 da Zebra, para
impressão de até 3 polegadas (76 mm), foi a
primeira a oferecer a flexibilidade de módulos
de rádio QuickLink, para atender as
necessidade e padrões de redes sem fios.
Confie em seu design robusto para resistir as
condições mais hostis dos ambientes de
manufatura ou expedição/recebimento.

ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO
Largura: 2,9”/73,7 mm

Comprimento (com memória padrão): 16”/406 mm

RESOLUÇÃO
203 dpi/8 pontos por mm

VELOCIDADE MÁXIMA DE
IMPRESSÃO
4”/101,6 mm por segundo

MEMÓRIA
2 MB SRAM; 2 MB Flash

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Largura: 4,6”/116,8 mm

Profundidade: 3,1”/78,7 mm

Altura: 8,0”/203,2 mm

Peso (com bateria): 1,65 lbs./748 g

ESPECIFICAÇÕES DA MÍDIA
Largura da etiqueta e liner: de 1,25”/

31,75 mm a 3,12”/79,2 mm

QL 220™

Leve com você um sistema de impressão para
etiquetas, bilhetes e recibos de duas
polegadas a locais onde as impressoras
estacionárias ou móveis de maior porte não
conseguem chegar, seja nos corredores de
uma loja, durante rondas no hospital ou nos
balcões de farmácias varejistas.  Presa ao
cinto ou a tiracolo, a moderna impressora
móvel de etiquetas/recibos QL 220,
endereçável em redes e pesando menos de
meio quilo, facilita sua movimentação!

ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO
Largura: 1,89”/48,0 mm

Comprimento (com memória padrão): 32”/813 mm

RESOLUÇÃO
203 dpi/8 pontos por mm

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

MEMÓRIA
2 MB SRAM; 2 MB Flash

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Largura: 3,57”/90,7 mm

Profundidade: 2,96”/75,2 mm

Altura: 7,15”(sem prendedor para o cinto)/
181.6 mm

Peso (com bateria): 1,04 lbs./0,47 kg

ESPECIFICAÇÕES DA MÍDIA
Largura da etiqueta e liner: de 0,63”/16,0 mm

a 2,18”/55,4 mm

QL 420™

Leve a flexibilidade de impressão de 4 polegadas
(102 mm) às sua aplicações de etiquetas ou
recibos com a impressora móvel QL 420 da
Zebra. Construída com robustez para sobreviver
os rigores das aplicações em depósitos, centros
de distribuição e contabilidade de rota, a QL 420
oferece uma opção para instalação móvel que
permite imprimir de dentro de uma empilhadeira
ou veículo.

ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO
Largura: 4,09”/103,9 mm

Comprimento (com memória padrão): 20”/508 mm

RESOLUÇÃO
203 dpi/8 pontos por mm

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

MEMÓRIA
2 MB SRAM; 2 MB Flash

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Largura: 6,0”/152,4 mm

Profundidade: 3,0”/76,2 mm

Altura: 7,5”/190,5 mm

Peso (com bateria): 2 lbs./907 g

ESPECIFICAÇÕES DA MÍDIA
Largura da etiqueta e liner: de 2,0”/50,8 mm a

4,12”/104,6 mm
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BENEFÍCIOS
Processamento mais rápido

Suporte para gráficos, fontes e aplicações
complexas, e para futuros protocolos sem fios

Transferência de dados por cabos mais
rápida via USB

Fácil migração para futuras necessidades de
segurança e comunicações sem fios

Fácil integração com outras linhas de
impressoras Zebra com a utilização dos
comandos  ZPL ou EPL

Suporte para avançados padrões de
segurança emergentes

A QL 320 Plus oferece pontos de inserção
rosqueados para fácil instalação

RECURSOS ADICIONAIS
Processador de 32 bits de alta velocidade

Memória expandida: 4 MB RAM/ 8 MB Flash 

Conectividade USB 2.0 de alta velocidade

Aplicação padrão de firmware inclui 
ZPL II®- x.8, EPL2™ e suporte para padrões
de segurança sem fios com VPN e WPA
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Para complexas aplicações móveis de impressão que exigem avançado suporte de conectividade
sem fios, gráficos e fontes complexos, ou comandos ZPL® e EPL™, a Zebra criou uma linha de
produtos aprimorada baseada na série QL, a nova série QL Plus. Ao encomendar a versão “Plus”
das impressoras QL 220, QL 320, ou QL 420, você poderá contar com recursos e benefícios criados
para atender às necessidade de usuários com aplicações de impressão móveis. Com a série QL
Plus de impressoras móveis, os usuários irão desfrutar dos seguintes recursos e benefícios:

QL 220 Plus™,  QL 320 Plus™,  e  QL 420 Plus™

Facilitando a gestão de seus
bens móveis com a Zebra

Reduza seu custo total de propriedade
e desfrute de máxima tranqüilidade
com o programa de Serviços e
Suprimentos Móveis ZebraComplete™.
Esse programa de redução de custos
preenche todas as suas necessidades
de suprimentos, reposição de cabeças
de impressão e reparos para
impressoras móveis, pelo tempo que
você quiser. Melhor ainda, você pode
adquirir essa cobertura abrangente por
meros centavos por cada rolo de
suprimentos encomendado! Para mais
detalhes contate a Equipe de
Suprimentos da Zebra pelo telefone
+1 866 230 9495.



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 qualidade.
Todos os suprimentos são
desenvolvidos e testados em produtos
Zebra, para garantir o máximo em
qualidade de impressão.

Baterias de lítio-ion

Células de lítio-ion (Li-Ion) representam
a mais avançada tecnologia de baterias
móveis. Elas oferecem taxas de
potência/volume e potência/peso bem
mais altas que as baterias de níquel
metal hidreto (NiMH) e as de níquel
cádmio (NiCAD).

Acessórios opcionais para a Série QL:

Graças aos acessórios móveis da Zebra, os usuários podem desfrutar ao máximo dos benefícios de sua solução de

impressão móvel. Ao usar nossos carregadores ou estojos, os usuários logo descobrem que a qualidade Zebra vai bem

além de nossas impressoras, abrangendo todos os produtos que oferecemos.

Estojos

Proteja sua impressora móvel QL
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. 

Suportes para a QL

Os usuários das impressoras móveis
da série QL podem adquirir um
suporte de descanso para sua
impressora para quando não estiver
sendo usada. Esses convenientes
suportes são bastante úteis para
colocar a impressora, enquanto o
usuário estiver paginando suas opções
ou programando-a. 

Os usuários podem encomendar
também um suporte retrátil, como o
visto acima na QL 220, que suporta a
impressora em posição semi-vertical
em uma superfície plana.  Esse
suporte retrátil pode também ser
virado para cima e usado como alça
para carregar a impressora.

Suportes móveis

Com o kit padrão de suporte móvel da
QL 420, os usuários podem instalar um
suporte em sua empilhadeira ou
caminhão para dispor de um lugar
conveniente onde colocar sua QL 420
enquanto estiverem em movimento
Para superfícies de montagem de
dimensões reduzidas, você pode
encomendar o suporte flexível Handi-
Mount. Uma cesta para mídia
sanfonada também pode ser
adicionada ao suporte para aumentar a
capacidade de mídia da QL 420.

Carregadores para baterias de

lítio-ion Série QL

Carregador rápido: leva de 2 a 5 horas
para recarregar uma bateria de lítio-ion
série QL, de cada vez.

Carregador quádruplo: leva de 2 a 5
horas para recarregar quatro baterias
de lítio-ion série QL, de cada vez.

Acessór ios  para a  Sér ie  QL



Especif icações gera is*

*Essas especificações podem ser alteradas sem aviso
prévio. ©2006 ZIH Corp. QuickLink, Label Vista, ZebraLink,
ZebraNet, ZebraDesigner, EPL, EPL2, QL, QL 220, QL 320,
QL 420, e todos os nomes e números de produtos são
marcas comerciais da Zebra, e Zebra, Encore, Cameo, 
ZPL e ZPL II  são marcas comerciais registradas da ZIH
Corp. Todos os direitos reservados. UFST é marca comercial
registrada da Monotype Imaging, Inc. Bluetooth é marca
comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc.  Windows é
marca comercial registrada da Microsoft Corporation. Todas
as demais marcas pertencem a seus respectivos
proprietários.

CARACTERÍSTICAS PADRÃO
Métodos de impressão: Térmica direta
Revestimento externo de plástico infundido com

borracha para condições rigorosas
Monitoramento da bateria via luz indicadora de

carga baixa ou indicador no LCD opcional
Baterias de lítio-ion
Design estilo “Open Access” e carregamento

central de mídia
Compatibilidade inversa com mídia e cabos

Encore® e Cameo®

Drivers de impressora Label Vista™ e Windows®

Separação rápida do liner (Quick Flip Peel) e
modo de apresentação

CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO
Ambiente de uso
Temperatura de operação. de 5º F/-15º C a 

122º F/50º C 
Temperatura de operação (sem LCD): de 32º F/

0º C a 122º F/50º C 
Temp. de armazenamento. de -13º F/-25º C a

158º F/70º C 
Temp. de armazenamento. (sem LCD): de -4º F/

-20º C a 158º F/70º C 
Umidade para operação: de 10% a 80% sem

condensação
Umidade para operação: de 10% a 90% sem

condensação
Resistente a água de acordo com os padrões IP14

Elétrica
Bateria de lítio-ion de 7,4 V (2,1 Ah QL 220, 

QL 320; 4,2 Ah QL 420)
Opções de carregadores externos

Interfaces de comunicação

Recursos de segurança sem fios (VPN ou WPA)
8 pin din (RS232C) 
Taxa de Baud selecionável: de 9600 a115.2 Kbps
Controle de fluxo via Xon/Xoff ou hardware
Opção Bluetooth
LAN sem fios (802.11b) 
USB (Modelos QL Plus apenas)
IrDA
Certificados e aprovações
Aprovação FCC e CE Classe B; certificação de

design CSA; certificação CB Scheme;
certificação NOM; Aprovação C-Tick.

SOLUÇÕES ZEBRALINK™
Software
ZebraDesigner™ Pro
ZebraNet™ Bridge Enterprise
Label Vista

Firmware
CPCL-Nativa
ZPL II-x.8 (Modelos QL Plus apenas)
EPL2 (Modelos QL Plus apenas)
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CARACTERÍSTICAS DE MÍDIA

Etiquetas/recibos
Tamanho máximo do rolo (O.D.): 2,2”/55,9 mm

QL 320/QL 420: 2,6”/66,7 mm
Dimensões do cartucho (QL 220/320/420):
Intercambiável 3/4”/19,1 mm ou 1-3/8”/34,9 mm
Espessura de recibos Tag: 2.5 mil to 6.0 mil
Espessura de etiquetas: de 2,5 mil a 6,5 mil
Tipos de mídia: alimentada por rolo, “die-cut”,

sem liner, recibos, sanfonada (QL 420)
Para máxima qualidade de impressão e melhor

desempenho da impressora, use Suprimentos
Genuínos Zebra.

FONTES/GRÁFICOS/SIMBOLOGIAS

Fontes e grupos de caracteres
Cinco fontes residentes escalonáveis e giráveis

de 12 a 48 pontos.
Fontes da Label Vista software descarregáveis

via Internet 
Grupos de caracteres internacionais opcionais

Características gráficas
Recursos para desenho de gráficos, linhas e

quadros; suporte para formatos PCX e bitmap

Simbologias para códigos de barras
Código 39, Código 93, Código 128; Codabar; 

2-de-5 intercalado; FIM Postnet; UPC-A, 
UPC-E, 2 ou 5 dígitos suplementares; EAN-8,
13, com 2 ou 5 dígitos suplementares;
MSI/Plessey; CC/EAN 128 

Bi-dimensional: PDF417; MaxiCode
Contém UFST® from Agfa Monotype Corporation

OPÇÕES E ACCESSÓRIOS

(WLAN) rede de área local sem fios 802.11b ou
Bluetooth

Mídia com dispositivo de sensor automático
Impressão sem liner
Baterias de lítio-ion sobressalentes
Carregadores de bateria (CA/CC) 
Grupos de caracteres internacionais
Compartimento para mídia sanfonada (QL 420 e

QL 420 Plus apenas) 
Montante móvel (QL 420 e QL 420 Plus apenas) 
Eliminador de baterias
Estojo macio
Suporte retrátil

Uma empresa certificada ISO 9001
GSA#: GS-35F-0268N
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Para mais informações:

Contate seu representante da Zebra
para especificações adicionais das
impressoras. Para se informar melhor
sobre impressoras móveis inovadoras,
ligue para +1 847 793 2600, ou visite
nosso site na Web no endereço
www.zebra.com.

Atualize facilmente a sua QL com o 
que há de mais avançado em conectividade

adquirindo os módulos QuickLink. 


