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Zebra® ZXP Series 1™ 

Kart Yazıcı

Uygun Fiyatlı, Giriş Seviyesi Yazıcı
ZXP Series 1 kart yazıcı, özel 
olarak cazip fi yatlı kaliteli bir 
yazıcı isteyen müşteriler için 
tasarlanmıştır. Düşük hacimli, 
renkli ya da monokrom tek tarafl ı 
baskı uygulamaları için ideal olan 
ZXP Series 1, minimum yatırımla 
eksiksiz bir kart basım çözümü 
sunar. ENERGY STAR® uyumluluğu 
ve çevre dostu yazıcı kartuşları 
ile piyasadaki en iyi giriş seviyesi 
yazıcıdır.

Kullanım Kolaylığı
ZXP Series 1 yazıcının teknik 
destek ya da kullanıcı eğitimi 
ihtiyacı çok azdır. Kolay kullanıcı 
arayüzü ve renkli dokunma 
noktaları ile kullanımı basittir. 
Çabucak değiştirilebilen 
Load-N-Go™ akıllı ribbonlar, ek 
olarak çevre dostu özelliğine de 
sahip olup, rakip markalardan daha 
az plastik ve daha fazla biyolojik 
olarak çözünebilen malzeme 
kullanılmaktadır. Print Touch™ 
özelliği, Yakın Saha İletişimi (NFC) 
aracılığıyla tüm NFC özellikli akıllı 
cihazlardan anında ZXP Series 
1 yazıcı hakkında yararlı bilgiler 
alınmasını sağlar.

Kompakt Boyut ve Network 
Üzerinden Yönetim
Küçük hacmi sayesinde ZXP 
Series 1 yazıcının en dar çalışma 
alanlarına sığabilmesi, onu 
kısıtlı alanlarda doğru seçenek 
yapmaktadır. Kompakt ve dayanıklı 
tasarımı, ve gelişmiş network yazıcı 
yönetim yazılım araçları sayesinde 
ZXP Series 1, çoklu küçük ofi s 
kurulumları ya da büyük çaplı 
kart yazıcı uygulamaları için 
mükemmel yazıcıdır.

Yüksek Kaliteli Kartlar
İhtiyacınız olduğu yer ve zamanda, 
canlı ve renk zenginliğine sahip 
baskılar elde etmek için ZXP 
Series 1 yazıcıya güvenebilirsiniz. 
Opsiyonel manyetik şerit kodlama, 
Ethernet bağlantısı ve çoklu kart 
kalınlıklarını destekleme özellikleri, 
ZXP Series 1 yazıcının çeşitli 
kimlik kartı ve ticari ihtiyaçları 
karşılamasını sağlar.

Aşağıdaki Uygulamalar İçin 
İdealdir

Kimlik ve Giriş Kontrol Kartları
•  Kurumsal fotoğrafl ı ve personel 

kimlik kartları
•  Giriş kontrol kartları, saat ve katılım 

kartları
• Ziyaretçi ve yüklenici yaka kartları
• Envanter ve mallar için kimlik kartları

Devlet ve Eğitim
• Öğrenci kimlik kartları
• Kütüphane kartları
• Dinlence yerleri ve üye kimlik kartları
• Sertifi kasyon kimlik kartları

Perakende, Müşteri ve Üye
•  Perakende ve küçük işletme müşteri 

kartları
• Kulüp üye kartları
•  Otel, yolcu gemisi ve diğer 

konaklama kartları
• Kişiselleştirilmiş kartvizitler
•  Kişiselleştirilmiş hediye ve ödül 

kartları
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Yazıcı Adı

Zebra ZXP Series 1 Kart Yazıcı

Yazıcı Özellikleri

•  Boya süblimasyonlu termal transfer doğrudan 
karta baskı

• Tam renkli veya monokrom baskı
• Tek tarafl ı baskı
• 500 kart/saat, monokrom, tek tarafl ı
• 120 kart/saat, tek tarafl ı, YMCKO
•  Standart CR-80 medya üzerine kenar boşluksuz 

baskı

Standart Özellikler 

•  Çevre Dostu, Load-N-Go™ ribbon kartuşları
• ZRaster™ ana bilgisayar tabanlı görüntü işleme
• Otomatik ribbon kalibrasyonu
• USB 2.0 bağlantısı
• Microsoft Onaylı Windows sürücüleri
• ENERGY STAR Onaylı
•  Online yazıcı dokümantasyonu ve araçları için 

Print Touch NFC etiketi
• 100 kartlık kapaklı besleyici (0.762mm)
• 50 kart kapasiteli çıktı bölmesi (0.762mm)
• 16 karakterli LCD kullanıcı kontrol ekranı
• 300 dpi (11.8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü
• Yazıcı iki yıl garantili
• İlk yazıcı kafası iki yıl garantili (sınırsız geçiş)
•  Bir yıl sistem çalışırken değiştirme özelliği 

(sadece ABD)

Opsiyonel Özellikler

• Manyetik şerit kodlayıcı -
 •  ISO 7811 (yeni ve yeniden kodlama, 1, 2 ve 3 

izli, yüksek ve düşük koersivite, düşey şerit, 
sadece 0.762mm kart kalınlığı)

• 10/100 Ethernet bağlantısı**
•  CardSense™ tek kart besleyici temizleme 

ruloları*
• ZebraCare™ ekstra ürün garanti programları
**Sahada terfi  edilebilen opsiyonlar

Desteklenen Sürücüler  

• Microsoft Windows Onaylı Yazıcı Sürücüleri:
•  Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 

Windows 7 (32-bit ve 64-bit uyumlu), Windows 8 
(64-bit ve 32-bit uyumlu)

Desteklenen sistemlerin güncel listesi için lütfen 

zebra.com’u ziyaret edin. 

Sarf Malzemesi Özellikleri

NOT: ZXP Series 1 yazıcı sadece Zebra ZXP Series 
1 Çevre Dostu Load-N-Go™ , içeri bırakılan ribbon 
kartuşlarıyla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
•  Zebra ix Series akıllı teknolojisi ribbonu otomatik 

olarak algılayıp, onaylar
•  Her ribbonda entegre temizleme rulosu bulunur
•  Opsiyonel Temizleme Kiti: 4 adet yazıcı 

temizleme kartı ve 4 adet besleyici temizleme 
kartı, 1000 baskı/kart

True Colours ix Series ZXP f Ribbon

• YMCKO: 100 baskı/rulo
• ½ YMCKO: 400 baskı/rulo
• Siyah Monokrom: 1000 baskı/rulo
• Beyaz Monokrom: 500 baskı/rulo

Kart Uyumluluğu 

NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı 
için orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanılması 
tavsiye edilir.
• Kart Kalınlığı: 0.254-1.016mm
•  Kart Boyutu: CR-80, ISO 7810 format, Tip ID-1, 54 

mm x 86 mm
• Kart Malzemesi: PVC ve kompozit PVC

İletişim Arabirimleri 

• USB V2.0 (kablo dahil) - standart
• Dahili 10/100 Ethernet - opsiyonel** 
**Sahada terfi  edilebilen opsiyon 

Elektrik Özellikleri 

• Otomatik anahtarlamalı, tek fazlı AC güç kaynağı
•  Çalışma aralığı: 90-132VAC ve 190-264VAC RMS
• Frekans aralığı: 47-63 Hz
•  Güç gereksinimi, 100W maksimum sürekli ve 

607W peak (450 mikrosaniye için) çıktı gücüdür
• FCC Sınıf A

Fiziksel Özellikler (standart model) 

• Yükseklik: 236 mm
• Genişlik: 200 mm
• Derinlik: 368 mm
• Ağırlık: 5.3 kg

Lütfen kullandıktan sonra geri dönüşüme veriniz

*Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.
©2013 ZIH Corp. Tüm ürün adları ve numaraları Zebra ticari markaları olup, Zebra ve Zebra başı resmi, ZIH Corp. tescilli ticari markalarıdır.
Tüm hakları saklıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.
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CardStudio™ Yazılımı

Zebra CardStudio™, öğrenmesi kolay, 
kullanması kolay, komple bir kart 
tasarım ve kart düzenleme yazılım 
süitidir. En temelden en gelişmişe 
dek sunduğu özellikler ve tüm Zebra 
kart yazıcıları desteklemesi ile yüksek 
kalitede fotoğrafl ı kimlik kartları ve 
diğer kartların kolayca tasarım ve 
basımını sağlar. Daha fazla bilgi için: 
www.zebra.com/cardstudio 

Orijinal Zebra™ Sarf Malzemeleri

Optimum baskı kalitesi ve doğru 
yazıcı performansı için yüksek kalite 
standartlarına uygun orijinal Zebra 
sarf malzemeleri kullanılması tavsiye 
edilir. ZXP Series 1 kart yazıcı sadece 
Zebra Çevre Dostu Load-N-Go™ , 
içeri bırakılan ribbon kartuşlarıyla 
çalışmak üzere tasarlanmıştır.


