
Temel özellikler: 
•	 Tek	veya	çift	taraflı,	doğrudan	karta	baskı

•	 Yüksek	baskı	hızları:	tam	renkli	YMCKOK	
140	kart/saat,	tam	renkli	YMCKO	180	kart/
saat,	monokrom	750	kart/saate	kadar

•	 Farklı	pazarlar	ve	uygulamalar	için	uygun,	
çeşitli	kodlama	özellikleri

•	 Mükemmel	baskı	kalitesi	ve	canlı	renkler,	
net	fotoğraf,	metin	ve	barkodlar

•	 Kullanım	kolaylığı	sağlayan	tasarım:	
eğitim	ihtiyacını	azaltır

•	 Anında	kart	basımına	yönelik	opsiyonel	
güvenlik	özellikleri

İdeal kullanım alanları: 
•	 Kimlik	ve	giriş	kontrol	kartları

•	 Kişiselleştirilmiş	hediye,	üye	
ve	müşteri	kartları

•	 Etkinlik	yaka	kartları

•	 Anında	basılıp	teslim	edilen	finans	kartları

•	 Seyahat,	şans	oyunları	ve	eğlence	
amaçlı	akıllı	kartlar

Kart basımı için ekonomik seçenek 
Doğrudan	karta	baskı	yapan	ZXP	Series	3	yazıcı,	harika	bir	
performans	ve	çeşitli	gelişmiş	özellikleri	uygun	fiyata	sunuyor.	
Az	yer	kaplaması	sayesinde	dar	çalışma	alanlarına	kolaylıkla	sığar.	
Load-N-Go™	şerit	kartuşu	ve	uyarıları	gösteren	LCD	ekran	gibi	
kullanım	kolaylığı	sağlayan	özellikleriyle,	çok	az	eğitim	gerektirir	ve	
optimum	hizmet	süresi	sunar.

Zebra	ZRaster™	ana	bilgisayar	tabanlı	görüntü	işleme	teknolojisi,	
baskı	kalitesini	optimize	ederken	yüksek	hızda	baskı	olanağı	
sağlıyor.	Zebra	yüksek	performanslı	ribbonları	ise	özellikle	bu	
yüksek	hızlı,	yüksek	kaliteli	baskıyı	desteklemek	üzere	tasarlanmış	
olan	gelişmiş	bir	formülasyona	sahiptir.	İster	bir,	ister	iki	yüze,	
yüksek	kaliteli	monokrom	veya	renkli	baskılar	yapın.

Çeşitli	bağlantı	seçenekleri,	ZXP	Series	3	yazıcının	yerel	ya	da	ağa	
bağlı	sistemlerle	kolay	entegrasyonunu	sağlarken,	ister	hemen	
alınabilen,	ister	sonra	eklenebilen	bir	dizi	kodlama	seçenekleri,	
çok	çeşitli	uygulamalara	uygun	olabilecek	bir	esneklik	sunar.	

Zebra® ZXP Series 3™ 
kart yazıcı 

Gerçek Zebra sarf malzemeleri 
Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için yüksek kalite standartlarına 
uygun orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanılması tavsiye edilir. ZXP Series 3 
kart yazıcı, sadece yüksek performanslı Zebra True Colours® ix Series™ şeritlerle 
çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com
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Yazıcı özellikleri
•	Boya	süblimasyon	doğrudan	karta	termal	transfer
•	ZRaster	ana	bilgisayar	tabanlı	görüntü		
işleme	teknolojisi

•	Tam	renkli	veya	monokrom	baskı
•	Tek	ve	çift	taraflı	baskı
•	 750	kart/saat,	monokrom,	tek	taraflı
•	 180	kart/saat,	tam	renkli	YMCKO
•	140	kart/saat,	tam	renkli	YMCKOK
•	Standart	CR-80	medya	üzerine	kenar	
boşluksuz	baskı

NOT:	Baskı	hızı,	belirli	koşullar	altında	“tıkla-bırak”	
şeklinde	USB	bağlantısı	aracılığıyla	ortalama	baskı	
hacmi	bazında	ve	bir	saatte	basılan	kart	sayısıdır.

Genel özellikler
•	Microsoft®	Windows®	sürücüler
•	USB	bağlantısı
•	Kapaklı	100	kart	kapasiteli	besleyici	(0.762	mm)
•	50	kart	kapasiteli	çıktı	bölmesi	(0.762	mm)
•	Zebra	True	Colours	ix	Series	yüksek	performanslı	
ribbonların	sunduğu	akıllı	medya	teknolojisi

•	Otomatik	medya	kalibrasyonu
•	 Load-N-Go	içeri	bırakılan	şerit	kartuşu
•	16	karakterli	LCD	ekran
•	300	dpi	(11.8	nokta/mm)	baskı	çözünürlüğü
•	32	MB	standart	bellek
•	 İki	yıl	garanti
•	 İlk	yazıcı	kafası	iki	yıl	garantili	(sınırsız	geçiş)
•	Kensington®	fiziksel	kilit	yuvası

Opsiyonel özellikler
•	CardSense™	tek	kart	besleme	modu
•	Dahili	10/100	Ethernet	bağlantısı
•	Kilitlenebilir	kart	besleyici	kapağı		
ve	gizlenmiş	çıktı	bölmesi

•	ZebraCare™	ekstra	ürün	garanti	programları

Kodlama opsiyonları ve özellikleri
•	Manyetik	şerit	kodlayıcı	–	ISO	7811	(yeni	ve	
yeniden	kodlama,	1,2	ve	3	izli,	yüksek	ve	düşük	
koersivite,	düşey	şerit,	0.762	mm	kart	kalınlığı)

•	Akıllı	kart	temas	istasyonu	–	ISO	7816
•	Kombine	MIFARE®	temassız	ISO	14443	ve	
ISO	7816	temaslı	kodlama	–	PC	/	SC	uyumlu

Barkodlar ve yazı tipleri
•	Code	39,	Code	128	with	subsets	B/C	(kontrol	
rakamlı	ve	kontrol	rakamsız)

•	EAN	8	ve	EAN	13
•	 Interleaved	2-of-5
•	UPC-A
•	PDF417	2D	barkod	ve	diğer	sembolojiler	
Windows	sürücüleri	ile	basılabilir

•	TrueType®	ve	diğer	sembolojiler	Windows	
sürücüsü	ile	kullanılabilir

Yazılım
•	Desteklenen	Microsoft	Windows	sertifikalı	yazıcı	
sürücüleri	(tümü	32	bit	ve	64	bit	uyumludur):	
XP,	Windows	Vista®,	Windows	Server®	2003,	
Windows	Server	2008,	Windows	7

Sarf malzemesi özellikleri
•	Renkli	ribbonların	kontrolü	ve	otomasyonu	için	
Zebra	ix	Serisi	akıllı	teknolojisi

•	Medya	başlangıç	kiti	(tek	taraflı)	–	1	adet	YMCKO	
şerit,	200	adet	0.762	mm	PVC	kart,	temizleme	
rulosu	(şerit	başına	1	adet)

•	Temizlik	malzemeleri
True Colours ix Series şerit
•	YMCKO:	200	baskı/rulo
•	YMCKOK:	165	baskı/rulo
•	YMCKO	½	panel:	250	baskı/rulo
•	Monokrom:	1000	baskı/rulo	–	siyah,		
mavi,	yeşil,	altın,	gümüş,	kırmızı,	beyaz

•	KdO:	500	baskı/rulo
•	KrO:	500	baskı/rulo

Kart uyumluluğu
•	Kart	kalınlığı:	0.762	mm
•	Kart	boyutu:	CR-80	ISO	7810	format,		
Type	ID-1,	54	x	86	mm

•	Kart	malzemesi:	PVC	ve	kompozit
•	Temaslı	akıllı	kart	–	ISO	7816-1,	2,	3,	4
•	Temassız	akıllı	kart	MIFARE	ISO	14443	A/B

İletişim arayüzleri
•	USB	V2.0	–	standart	(kablo	dahil)
•	Dahili	10/100	Ethernet	–	opsiyonel

Elektrik
•	Tek	fazlı	AC	güç	kaynağı
•	 90	V	~	264	V	AC	RMS	ve	47–63	Hz		
(50–60	Hz	nominal)

•	 FCC	Sınıf	A

Fiziksel
•	Genişlik:	201	mm
•	Yükseklik:	236	mm
•	Derinlik:	268	mm
•	Ağırlık	(sadece	yazıcı):	5.53	kg

Çevre
•	Çalışma	sıcaklığı:	15°C	ile	30°C	arası
•	Depolama	sıcaklığı:	-5°C	ile	70°C	arası
•	Çalışma	nem	oranı:	%20	ile	%65	arası	
(dahil),	yoğuşmasız

•	Depolama	nem	oranı:	%20	ile	%70	
arası	(dahil),	yoğuşmasız

ZMotif™ CardStudio™ Yazılımı

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/cardstudio

Zebra ZMotif CardStudio, öğrenmesi kolay, kullanması kolay bir profesyonel kart tasarım ve kart üretim yazılım süitidir. En temelden 
en gelişmişe dek sunduğu özellikler ve tüm Zebra kart yazıcıları desteklemesi ile profesyonel kalitede fotoğraflı kimlik kartları ve diğer 
kartların kolayca tasarım ve basımını sağlar.


