
 

Metoda Druku

Parametry fizyczne

Prędkość druku

Rozdzielczość

Komunikacja

Gwarancja

Temperatura pracy

Zużycie energii

Zasilanie

Wilgotność

Opcje dodatkowe

Waga

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZEBRA ZXP1

Druk termosublimacyjny termotransferowy bezpośrednio na karcie; druk w pełnym kolorze lub mo-
nochromatyczny; druk jednostronny; druk od krawędzi do krawędzi na standardowych nośnikach CR-80

wys. x szer. X gł.: 236 x 200 x 368 (mm)

500kart/godz. W druku jednostronnym monochromatycznym
120kart/godz. W druku jednostronnym YMCKO

300dpi

USB 2.0 (z kablem)- standardowo, wbudowany Ethernet 10/100 – opcja instalowana w terenie

2 lata gwarancji na drukarkę i na oryginalną głowicę drukującą

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

max. Moc ciągła 100W oraz moc szczytowa 607 W

Zasilanie jednofazowe AC z automatycznym przełączaniem; 90 ~ 132 V AC i 190 ~ 264 V AC RMS;
zakres częstotliwości 47 ~ 63 Hz

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

Kodowanie paska magnetycznego, interfejs Ethernet i obsługa kart różnej
grubości, wałki czyszczące, programy rozszerzonej gwarancji na produktyty

5,3kg

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

Kompaktowa drukarka kart Zebra ZXP Series 1 służy do niskonakładowego druku jedno-
stronnych kart kolorowych lub monochromatycznych, mieści się nawet w najbardziej ogra-
niczonej przestrzeni roboczej.
Funkcjonalności:
- certyfikat Energy Star
- intuicyjny interfejs użytkownika i kolorowe punkty dotykowe
- łatwe do wymiany inteligentne taśmy Load-N-Go
- ZRaster– technologia przetwarzania obrazu w komputerze
- automatyczna kalibracja taśmy
- podajnik na 100kart, odbiornik wydruków na 50 kart
- 16-znakowy wyświetlacz LCD z panelem sterowania
- system Print Touch wykorzystuje komunikację bezprzewodową Near Field Communication
- roczna usługa natychmiastowej wymiany urządzeń wadliwych


