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Printer Transitie 
Gids

ZEBRA EN HONEYWELL HEBBEN NIEUWE 

PRINTERS OP DE MARKT GEBRACHT EN 

PLANNEN AANGEKONDIGD OM VOORGAANDE 

MODELLEN UIT TE FASEREN.

NEW!
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Honeywell EOL Datamax modellen

E, M, I en H Class niet meer leverbaar na 2021 

Snelle links: klik op het onderwerp

Zebra lanceert ZD421 desktop printer 

Vervanging voor GK420, ZD420

Honeywell printer transitie tips 

Wat is nieuw? 

Zebra lanceert ZD621 premium printer 

Vervanging voor GX420/430, ZD500, ZD620
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Linerless printen met de ZD621

Minder afval, meer efficiency

Mobiel printen met de ZD421 / ZD621

Wat is nieuw? 

Contact 

Experts in labelprinting

Vergelijking ZD421 / ZD621 

Waar zitten de verschillen? 
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Transitie Plan: van Datamax naar Honeywell in 2021
Producten: E, M, I and H Class

TERUG NAAR OVERZICHT Contact

Download hier het originele 
“Datamax to Honeywell Printer 
Migration Plan”, gepubliceerd 

door Honeywell

https://printlabel.nl/contact/
https://printlabel.nl/wp-content/uploads/sps-ppr-mtx-datamax-to-honeywell-printer-migration-plan-en-a4.pdf
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Honeywell transitie tips
Van E Class naar PC43 of PC42

• PC43 ondersteunt DPL (Datamax Printing Language), PC42 niet
• PC43 ondersteunt Smart Printing (geen PC nodig)
• PC43 ondersteunt Operational Intelligence (E Class had dit niet)

Van M Class naar PD43 of PM42

• PD43 biedt optionele RFID (PM42 niet)
• PD43 biedt optionele Wi-Fi (PM42 niet)
• PM42 biedt optionele rewinder (PD43 niet)

TERUG NAAR OVERZICHT Contact

Stuur een email naar info@printlabel.nl om een excel lijst te ontvangen 
van de SKU nummers die dit jaar EOL zijn, met de aanbevolen vervanging.

https://printlabel.nl/contact/
mailto:info@printlabel.nl
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Nieuw: Zebra ZD421

Vervangt ZD420 en GK420

• Wat is nieuw vs. ZD420? 
✓ Wireless field upgrade kit
✓ Nieuwe peeler and cutter voor labels <1,3cm
✓ 30% sneller dan de ZD420 
✓ Verbeterde beveiliging en Print DNA

• What’s new vs. GK420? 
✓ Bijna 700% sneller dan de GK serie
✓ Modulaire connectiviteit Ethernet & Serial
✓ Field upgradable peeler, cutter en Wireless kit
✓ USB host om keyboard of scanner te verbinden
✓ Real time clock voor time stamp
✓ Deli sandwich labeling / Food Safety
✓ ZD421 standaard garantie 24 maanden

NIEUW!

Om u te helpen om de beste vervanging van de 
ZD420 of GK420 te selecteren is het belangrijk te 
weten wat de use case en de succes criteria zijn.  

Bel ons voor advies op +31 (0)786427054 of email 
naar info@printlabel.nl

TERUG NAAR OVERZICHT Contact

mailto:info@printlabel.nl
https://printlabel.nl/contact/
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Nieuw: Zebra ZD621

Replacing the ZD620, ZD500, GX420 and GX430

• Wat is nieuw vs. ZD620? 
✓ 30% sneller dan de ZD620
✓ Standaard full color 4.3’’ LCD display op RFID en Healthcare modellen
✓ Optionele full color 4.3’’ LCD display op de andere modellen
✓ Nieuwe peeler en cutter voor labels <1,3cm
✓ Verbeterde beveiliging en Print DNA

• Wat is nieuw vs. GX serie? 
✓ Bijna 300% sneller dan de GX serie
✓ Field upgradable peeler, cutter en Wireless kit
✓ USB host om keyboard of scanner te verbinden
✓ Real time clock voor time stamp
✓ Deli sandwich labeling / Food Safety
✓ ZD621 standaard garantie 24 maanden

NIEUW!

Om u te helpen om de beste vervanging van de 
ZD420 of GK420 te selecteren is het belangrijk te 
weten wat de use case en de succes criteria zijn.  

Bel ons voor advies op +31 (0)786427054 of email 
naar info@printlabel.nl

TERUG NAAR OVERZICHT Contact

mailto:info@printlabel.nl
https://printlabel.nl/contact/
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Linerless printen met de ZD621

• ZD621 Linerless configuratie vermindert afval
✓ Geen backing materiaal op de label rol

• Meer efficiency, minder verlies van tijd
✓ Meer labels per rol betekent minder vaak

vervangen

• Dual-ribbon handling voor zowel 300 meter of 74 
meter op de Thermal Transfer modellen

TERUG NAAR OVERZICHT Contact

https://printlabel.nl/contact/
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Mobiel printen met de ZD421 / ZD621

• Carrying case en batterij opties
✓ Print ter plaatse
✓ Vermindert fouten en bespaart tijd
✓ Voeg extra batterij toe 
✓ Gebruik de “carrying case” of plaats op een kar

• Veel opties / keuzes
✓ Media-handling
✓ Connectiviteit
✓ Geintegreerde power supply
✓ Mechanisch slot met 2 sleutels

TERUG NAAR OVERZICHT Contact

https://printlabel.nl/contact/
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Vergelijking ZD421 vs. ZD621

TERUG NAAR OVERZICHT Contact

https://printlabel.nl/contact/
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CONTACT

Neem contact met ons op voor het beste printer 

advies. We bekijken dan samen uw applicatie, print 

volume, printer taal, etiket details etc. Op deze

manier helpen we al honderden klanten in de 

Benelux. 

LABELPRINTERS ETIKETTEN

PRINTKOPPENINK LINTEN

Stel uw vraag hier

Website www.printlabel.nl

Bel 078 6427 054

E-mail info@printlabel.nl

https://printlabel.nl/contact/
http://www.printlabel.nl/
mailto:info@printlabel.nl

