
ZC10L Büyük Boyutlu Kart Yazıcı
KENARDAN KENARA, BÜYÜK BOYUTLU ÇARPICI ÖZEL KARTLAR VE 
YAKA KARTLARINI TEK BASKI İŞLEMİYLE BASIN

Konaklama sektörünün ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış olan Zebra ZC10L™ tek baskı işleminde kenardan kenara tam renkli kartlar 
basabilen tek büyük boyutlu, doğrudan kart yazıcıdır. Özel, büyük boyutlu yaka kartları, spor etkinliği ve konser biletleri/pasoları, özel 
etkinlik ve festival yaka kartları/pasolarını etkinlik yerinde, tek baskı işlemiyle elde edin. Etkinliklerde farklı konuk erişim düzeyleri için 
hazır basılı kartlar sipariş etme ve stokta tutma derdinden kurtulun. Bunun yerine, etkinlik giriş noktasında fotoğraf kalitesinde kartların 
kenardan kenara baskısını yapabilirsiniz. Kartlar istek üzerine basıldığından, bunları konukların özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirsiniz. 
Bu kişisel bir dokunuş ekler, atıkları azaltır ve katılım durumunda değişiklik olması halinde belirli bir türde kartın yeterli olmaması riskini 
ortadan kaldırır. Ve 300 dpi baskı kalitesi ile ZC10L, fotoğraf kalitesinde üstün görüntüler, zengin renkler ve net metinlere sahip kartlar 
elde etmenizi sağlar.

Zebra OneCare Hizmetleri
Bir Zebra OneCare™ servis sözleşmesi seçerek yazıcının hizmet süresini 
arttırın, verimlilik kayıpları ve bütçe dışı onarım maliyetlerini azaltın.  
Yıllık bakım masraflarınızı planlayıp bütçelendirmenin ekonomik bir yolu 
olan bu sözleşme, yazıcınızın eğitimli Zebra® teknisyenleri tarafından 
yeniden fabrikadan çıktığındaki özelliklerine sahip olmasını sağlar. 
Zebra, bütçenize ve iş ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli bakım planları sunar.

Zebra Sarf Malzemesi Seçenekleri
Zebra’nın özel olarak ZC10L için tasarlanmış PVC kartları üstün 
dayanıklılık ve baskı kalitesi sunar. Zebra ayrıca, atık ve operatör çalışma 
süresini ortadan kaldırmak için senkronize ribbon ve kart kitleri sunar. 
ZC10L için özel olarak satılan sarf malzemesi kitleri 400 kart ve buna 
karşılık gelen ribbon rulolarını içerir. Ribbon ve kartlarınız aynı anda 
bitsin. Artan stok veya uyumsuz sarf malzemesi kalmasın. Kartların arka 
tarafını “ek bilgi” içeriğiyle özelleştirmek isteyen müşteriler Zebra’nın 
monokrom siyah ribbonunu da sipariş edebilirler. Orijinal Zebra sarf 
malzemeleri katı kalite standartlarını karşılar. Sarf malzemelerimiz her 
baskı işinde tutarlı sonuç sağlar ve yazıcının kritik parçalarının eskime ve 
yıpranmasını en aza indirerek toplam bakım maliyetlerini azaltır.  
 

Konuk Deneyimleri Yaratın.  
Atıkları ve Zahmeti Azaltın.
Büyük etkinliklere ev sahipliği yapmak yoğun planlama ve lojistik 
koordinasyon gerektirir. İlave işleri ortadan kaldırın. Zebra’nın ZC10L 
büyük boyutlu yazıcısıyla kısmen hazır basılı konuk yaka kartları ve 
biletlerini önceden sipariş edip kataloglamanız gerekmez. Ve 
etkinliklerden artan, başka amaçlarla kullanılamayan stokunuz asla 
olmaz.

Konuklarınız çok çalışır. Bunun karşılığını isterler. Yalnızca etkinlikten 
ibaret olmayıp daha büyük bir deneyim olan bir etkinlik beklerler. 
Kişiselleştirilmiş deneyimler yaratarak etkinliklerinizi anlamlı ve 
unutulmaz kılmaya görsel olarak çarpıcı, özel hazırlanmış konuk giriş 
yaka kartları ve pasolarıyla başlayın. 

Kenardan Kenara, Tam Renkli Kartları Tek Adımda Basın
Kenardan kenara, tam renkli kartları tek baskı işleminde basabilen 
tek büyük boyutlu doğrudan karta yazıcı olan ZC10L size özelleştirme 
özgürlüğü verir, işlemin zahmetsiz olmasını sağlar ve atıkları azaltır. 
Kısmen hazır basılı kartlarla uğraşmaya gerek yoktur. Kartların arka 
tarafını konuklara talimatlar veya “ek bilgi” içeriğiyle özelleştirebilir ve 
Zebra’nın monokrom siyah ribbonuyla basabilirsiniz.

Olağanüstü Fotoğraf Kalitesi Elde Edin
Kaliteli tasarımlara sahip, görsel olarak göz alıcı kartlar oluşturun.  
300 dpi fotoğraf yazıcıda bazı değişiklikler yapılarak elde edilen ZC10L, 
özellikle fon grafikleri ve fotoğraflar için olağanüstü görüntü kalitesi 
sunar. Sponsor logoları ve reklam dahil ederek yeni gelir kanalları 
yaratın. Çarpıcı görüntü ve grafiklerle yaka kartlarınız ve pasolarınız 
etkinlik sırasında giriş için kullanılmakla kalmaz, etkinlikten çok sonra da 
konuklarınız için hatıra olarak kalır.

Özelleştirilmiş Esnekliğin Keyfini Çıkarın
Zebra’nın CardStudio™ kart tasarım yazılımını kullanarak grafik, metin, 
barkod ve görüntü içeren olağanüstü güzel, kenardan kenara kart 
tasarımları gerçekleştirin. Ardından, bu kartları ZC10L ile istek üzerine 
basın. Etkinliğin başlama anına değin kart tasarımında değişiklik 
yapabilirsiniz—kartları önceden sipariş etmek gerekmez. Kartları daha 
da kişiselleştirmek için giriş noktasında konuklarınızın fotoğrafını çekin, 
sponsor logoları ve reklam ekleyin.

ZC10L Büyük Boyutlu Kart Yazıcı hakkında daha fazla bilgi için www.zebra.com/ZC10L 
adresinde bizi ziyaret edin ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim  

rehberimize bakın

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ZC10L BÜYÜK BOYUTLU KART YAZICI



ZC10L Teknik Özellikleri
Aşağıdaki 
Uygulamalar  
İçin İdealdir

Konaklama ve 
Ağırlama

• Spor etkinlikleri

• Konserler 

• Konferanslar

• Festivaller

BASKI

• Doğrudan karta — boya difüzyonlu 

• Tam renkli veya monokrom baskı

• Tek taraflı baskı

• Maksimum yazıcı hızı, tek taraflı YMCKO 200 kart/saat*

• Maksimum yazıcı hızı, tek taraflı K monokrom 350-425 kart/saat*

• Fotoğraf kalitesinde baskılar

• Kenardan kenara baskı 

STANDART ÖZELLİKLER

• USB bağlantısı

• 400 kart kapasiteli besleyici

• 100 kart kapasiteli çıktı bölmesi 

• Birden çok durumu gösteren LED operatör göstergesi

• 300 dpi baskı çözünürlüğü

• 64 MB standart bellek

• Yazıcı için 2 yıl / 20,000 kart garanti

• Zebra CardStudio Classic kart tasarım ve düzenleme yazılımı 

• Microsoft® Windows® sürücüler

OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR

Zebra OneCare Hizmet programı

10/1000 Ethernet bağlantılı Harici Yazıcı Sunucusu

YAZILIM

Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10

CardStudio Classic sürüm 1.3 veya sonrası kart tasarım ve düzenleme yazılımı 
— tek kullanıcı için lisans anahtarı

Sürücü Özellikleri Otomatik ribbon türü algılama

Ribbonda kalan kart sayısı

SARF MALZEMELERİ 

Akıllı teknoloji, renkli ve monokrom ribbonların kontrol ve otomasyonu için 
RFID etiketler kullanır. 

Ribbon YMCO 4 panelli: 400 baskı/rulo 

Monokrom siyah: 2000 baskı/rulo

KART ÖZELLİKLERİ

Kart Kalınlığı 0.431 mm

Kart Boyutu 140 mm x 88 mm

Kart Malzemesi PVC 

İLETİŞİM ARAYÜZLERİ

USB 2.0

USB, tak-kullan yazıcı tanımlamasını destekler

10/100 Ethernet bağlantısı (Harici Yazıcı Sunucusu Opsiyonu)

ELEKTRİK

Otomatik anahtarlamalı AC güç kaynağı

90V~264V AC ve 48 - 62 Hz

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Yükseklik 290 mm

Genişlik 278 mm

Derinlik: 485 mm

Ağırlık 
(sadece yazıcı)

19 kg

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Ortam Çalışma Sıcaklığı: 10º C ile 35º C arası

Depolama Sıcaklığı: -20º C ile 55º C arası

Çalışma Nem Oranı: %20 ile %80 arası (dahil), 
yoğuşmasız

Saklama Nem Oranı: %10 ile %95 arası (dahil), 
yoğuşmasız

Nakliye Sıcaklığı: -40º C ile 60º C arası

Nakliye Nem Oranı: %10 ile %95 arası (dahil), 
yoğuşmasız

 
NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için Orijinal Zebra sarf malzemeleri 
kullanılması tavsiye edilir.

* Baskı hızına veri aktarımı dahil değildir. Teknik özellikler oda sıcaklığında ve yazıcı 
USB bağlantısı ile bağlı iken, saat başına kart (cph) olarak verilmiştir.

Özellikler önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ZC10L BÜYÜK BOYUTLU KART YAZICI
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Kuzey Amerika ve Şirket Genel 
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


