
 

Metoda Druku

Parametry fizyczne

Prędkość druku

Rozdzielczość

Komunikacja

Rozdzielczość

Gwarancja

Temperatura pracy

Zasilanie

Wilgotność

Opcje dodatkowe

Waga

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZEBRA ZXP7

Kolorowy druk sublimacyjny lub monochromatyczny termotransferowy, jednostronny i dwustronny, 
drukuje od krawędzi do krawędzi, drukowanie wysokonakładowe doskonałej jakości z opcją laminowania

drukarka: 306 x 699 x 277 (mm) (wys. x szer. x gł.)
drukarka z opcją laminowania: 306 x 964 x 277 (mm)

1375kart/godz. zadruk monochromatyczny jednostronny bądź 555kart/godz.
zadruk dwustronny;
300 kart/godz. full-color YMCKO jednostronnie
225 kart/godz. full color YMCKOK dwustronnie
270 kart/godz. full color YMCK jednostronnie z opcją laminowania
200 kart/godz. full color YMCKK dwustronnie z opcją laminowania

300dpi

USB 2.0, Ethernet 10/100

2 lata na drukarkę i na głowicę

Temperatura 15°C do 35°C

90 ~ 264 V AC i 47 ~ 63 Hz (50 ~ 60 Hz nominalnie)

20% do 80% włącznie bez kondensacji

Opcja laminowania jednostronnego lub dwustronnego; blokada drukarki i
mediów oraz podajnik kart, programy wydłużonej gwarancji

12,2kg; (17,9kg z opcją laminowania)

304dpi (12pkt/mm)

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm

Zastosowanie
Środowiska wysokiej głośności / Biura obsługi , Identyfikacja Karty , kontroli dostępu , handel deta-
liczny, Edukacja Środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa / Poświadczenia rządowe , bezpiecz-
na kontrola dostępu
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Szybka i niezawodna drukarka ZXP Series 7 służy do wysokonakładowego 
druku najwyższej jakości kart. Niezawodna praca zapewnia użytkownikom 
obniżenie kosztów eksploatacji. Drukarka umożliwia uzyskanie wysokiej jako-
ści wydruku zapewniając żywe i wyraźne kolory oraz precyzyjne sterowanie 
kolorystyką. Drukarka ZXP7 charakteryzuje się innowacyjną konstrukcją, która 
zapewnia automatyczne dostosowanie wydruku do grubości karty oraz ła-
twe ładowanie szpuli.


