
Metoda Druku

Parametry fizyczne

Prędkość druku

Rozdzielczość

Pamięć

Sterowniki

Komunikacja

Rozdzielczość

Gwarancja

Temperatura pracy

Zasilanie

Wilgotność

Opcje dodatkowe

Waga

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZEBRA ZXP3

201 mm x 236 mm x 368 mm (szerokość x wysokość x głębokość)

- tryb podawania pojedynczych kart CardSense
- interfejs Ethernet 10/100
- zamykana na kluczyk pokrywa podajnika kart i nieprzejrzysty odbiornik kart
- program rozszerzonej gwarancji na produkty

5,53 kg

Druk termosublimacyjny termotransferowy bezpośrednio na karcie, druk jedno i dwustronny, w pełnym 
kolorze lub monochromatyczny, druk od krawędzi do krawędzi

750 kart/godz. druk monochromatyczny jednostronny
180 kart/godz. druk w pełnym kolorze YMCKO
140 kart/godz. druk w pełnym kolorze YMCKOK

300dpi

32 MB

Sterowniki Microsoft Windows

USB, Ethernet 10/100 (opcjonalnie)

300dpi

2 lata gwarancji na drukarkę i na oryginalną głowicę drukującą

Zasilanie jednofazowe (AC); 90V-264V AC RMS i 47-63 Hz, FCC klasa A

Temperatura pracy: 15˚C do 30˚C Temperatura przechowywania: - 5˚C do 70˚

Pracy: 20% do 65%, bez kondensacji Przechowywania: 20% do 65%, bez kondensacji

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm

Zastosowanie
ID i kontroli dostępu karty: Osobisty prezent , członkostwo i karty stałego klienta; Odznaki Imprez; 
Natychmiastowe wydawaniu kart finansowe; Inteligentne karty , gier w podróży i rozrywki
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Drukarka ZXP Series 3 do bezpośredniego druku kart oferuje pełne możliwości kodowania 
kart chipowych oraz szybki druk wysokiej jakości. Drukarka oferuje szereg zaawansowanych 
funkcji zapewniających doskonałą wydajność: - kompaktowa konstrukcja - drukarka mieści 
się w ograniczonej przestrzeni roboczej, - wkład z taśmą Load-N-Go do łatwego ładowania, - 
elastyczny wybór druku jedno- lub dwustronnego w kolorze lub wersji monochromatycznej, 
- skalowalność i łatwa integracja w różnych zastosowaniach i środowiskach.

Drukarka ZXP Series 3 do bezpośredniego druku kart oferuje pełne możliwości kodowania kart 
chipowych oraz szybki druk wysokiej jakości. Drukarka oferuje szereg zaawansowanych funkcji 
zapewniających doskonałą wydajność: 
- kompaktowa konstrukcja - drukarka mieści się w ograniczonej przestrzeni roboczej, 
- wkład z taśmą Load-N-Go do łatwego ładowania, 
- elastyczny wybór druku jedno- lub dwustronnego w kolorze lub wersji monochromatycznej,
- skalowalność i łatwa integracja w różnych zastosowaniach i środowiskach.

Identyfikatory i karty kontroli dostępu, personalizowane karty upominkowe, członkowskie i lojalno-
ściowe, identyfikatory dla uczestników imprez, karty płatnicze wydawane na żądanie, karty chipowe 
w turystyce, sektorze gier i rozrywki

Zastosowanie


