Zebra ZXP3 - tiskárna pro potisk plastových karet, oboustranný tisk, USB
Tiskárna plastových karet ZEBRA ZXP3 tiskne metodou ZRaster. Tiskárna nemá také problém s potiskem karet s kontaktními čipy nebo magnetickým
proužkem, které dokáže během potisku též kódovat.
Kompaktní, uživatelsky jednoduchá a cenově dostupná oboustranná tiskárna řady ZXP3 využívající
technologii přímého tisku na plastové karty. Do tiskárny lze kdykoliv doinstalovat moduly pro kódování
čipových karet, nebo moduly umožňující připojení tiskárny do vnitropodnikové sítě. Tiskárna ZXP3 byla
navržena především pro příležitostný tisk ID karet v menších nákladech (cca do 2500 karet ročně).
Tiskárna má velice kompaktní rozměry, nabízí vylepšenou kvalitu tisku a ve své třídě úctyhodnou rychlost
tisku 180 karet za hodinu. Tiskárna Zebra ZXP3 je kompromisem mezi výkonem a pořizovacími náklady.

Modely ZXP Series 3 vyžadují jen malou technickou podporu nebo školení uživatelů. Obsluha je jednoduchá s intuitivním uživatelským rozhraním a
barevnými dotykovými body. Rychle nahraditelné inteligentní pásky Load-N-Go ™ mají další výhodu v tom, že jsou šetrné k životnímu prostředí,
používají méně plastových a biologicky odbouratelných materiálů než mnoho konkurenčních značek. Aplikace Print Touch ™ využívá technologii Near
Field Communication (NFC), která okamžitě načítá užitečné informace o řadě ZXP Series 1 z libovolného inteligentního zařízení s podporou NFC.
Ideální pro tyto aplikace
Maloobchod a pohostinství
Identifikace a přístup
Úřady a vzdělávání

Specifikace
Termosublimační oboustranný tisk přímo na kartu
Tisk od okraje ke krajii na standardním médiu CR-80
Eco-Friendly Load-N-Go
Automatická kalibrace pásky
Certifikát ENERGY STAR
Podavač na 100 karet (30 mil-0,76 mm)
Výstupní zásobník s kapacitou 45 karet (30 mil-0,76 mm)
Kodér magnetického proužku: ISO 7811
Frekvenční rozsah: 47-63 Hz.
Inteligentní technologie Zebra ix Series ™ automaticky rozpozná a autentizuje pásku
Velikost karty: CR-80, ISO 7810, typ ID-1

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

USB

Symboliky 1D čárových kódů

Code 39, Code 128, EAN 8, EAN 13/UPCA, UPCA

Rychlost tisku

180/karet za hodinu

Tiskové rozlišení

300dpi

Paměť

32MB

Symboliky 2D kódů

PDF417

Operační systém

Windows®

Elektrické
Napájení

100-240V, 50-60Hz

Mechanické
Rozměry

Šířka: 236mm, Výška: 201mm, Délka: 368mm

Váha

5.5kg

Barva

černá

Spotřební materiál
Tloušťka médií

0 až 0.762mm

Prostředí
Provozní teplota

15 až 30°C

Skladovací teplota

-5 až 70°C

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

20 až 70%

Provozní vlhkost (nekondenzující)

20 až 65%
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