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ZXP Serisi 7 Pro Kart Yazıcı
Yerinde kart üretim hizmetlerini optimize etmek
Zebra® ZXP Series 7 Pro günümüzün hizmet büroları ve hükümetlerinin, kimlik formlarını güvenli, emniyetli bir şekilde hızla düzenleyerek vermenin yanı sıra büyük baskı işlerinin verimliliği ve hızını artırma konusunda gittikçe artan ihtiyaçlarını karşılayabilir. Kullanımı
kolay olan ZXP Series 7 Pro, daha kısa sürede daha fazla kart üretir, ve sahip olma maliyeti kategorisindeki tüm diğer yazıcılardan daha
azdır.
Güvenilir performans ve fotoğraf kalitesinde baskı
ZXP Series 7 Pro versiyonu, ZXP Series 7 ile aynı hızlı fakat güvenilir
performansı sunarak fotoğraf kalitesinde görsellere sahip keskin,
canlı kartlar yazdırır. ZXP Series 7 Pro, tek veya çift taraflı yazdırma,
şifreleme ve bağlantı seçenekleri ve bunların yanı sıra güvenlik için
kilitleme mekanizmaları gibi özellikler sayesinde, hem şimdi hem de
gelecekte iş ihtiyaçlarını karşılayacak kadar esnektir.
Yüksek kapasiteli hopperlar
ZXP Series 7 Pro’da, personelin sürekli gözlem yapma ihtiyacını ortadan kaldıran 250 plastik kart tutma kapasiteli girdi ve çıktı hopperları
bulunur. Çıktı hopperındaki kartlar, “önce giren, önce çıkar” sırasına
göre sıralanmıştır ve böylece, yazdırma işi tamamlandıktan sonra
kartları tekrar sıralama ihtiyacı ortadan kalkar. Hem girdi hem de çıktı
hopperları, hızlı ve kolay kart yeniden yükleme için çıkartılabilir.

ZXP Series 7 Pro, yüksek hacimli kart yazdırma ihtiyaçlarını
karşılamak için özel olarak tasarlanmış ve ayarlanmıştır.

Senkronize sarf malzemeleri
Yüksek kapasiteli girdi ve çıktı hopperları, yüksek kapasiteli ribbon
seçenekleri ile senkronize edilmiştir. Sonuç? Operatörlerin sarf
malzemelerini yenilemekle daha az zaman harcaması ve daha daz
üretim kesintisi, daha verimli çalışma ve masraflarda tasarruf avantajları sağlar.

ZXP Series 7 Pro — hızlı, güvenilir, yüksek hacimli kart yazdırma.
Daha fazla bilgi için www.zebra.com/zxpseries7pro adresini ziyaret edin
ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın
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Özellikler
Standart Özellikler

Yazdırma ve Laminasyon Özellikleri

• 300 dpi/11,8 nokta/mm baskı çözünürlüğü
• USB 2.0 ve Ethernet 10/100 bağlantısı
• Manyetik şerit kodlayıcı — AAMVA ve ISO 7811 (yeni ve önceden
kodlanmış; 1, 2 ve 3 izli; yüksek ve düşük koersivite)
• Microsoft® Windows onaylı sürücüler
• 250 kart girdi kapasiteli besleyici (30 mil)
• 15 kart kapasiteli çıktı hopperı (30 mil)
• 250 adet “önce giren, önce çıkar” mekanik çıktı hopperı
• Tek kartlı besleme kapasitesi
• ix Series akıllı medya teknolojisi
• Ayarlanabilir yumuşak tuşlu 21karakter x 6 satırlık LCD operatörü
ekranı
• Kensington® fiziksel kilit yuvası
• Ağa Bağlı Kart Yazıcıların gözlemlenmesi için Zebra Virtual PrintWare PrintMonitor yazılımı lisans anahtarı.
• İki yıl süreli sınırsız yazıcı ve yazıcı kafası garantisi
Opsiyonel Özellikler

•
•
•
•
•
•
•

FIPS 201 uyumlu çift taraflı laminatör
İsteğe bağlı temaslı/temassız SmartCard şifreleme seçeneği modülü
Kilitlenebilir muhafazalar ve kart besleyici
Uzatılmış ürün garanti programları
802.11b/g kablosuz bağlantısı
1 Boyutlu barkod okuyucu
NOT: FIPS201 uyumlu çift taraflı laminatör (yalnızca Kuzey Amerika
için)

Fiziksel Özellikler
Boyutlar

Ağırlık

Pazarlar ve Uygulamalar

Yalnızca yazıcı: 13,75 inç Y x 10,9 inç D x 28,25 inç G
349 mm Y x 277 mm D x 718 mm G
Laminatörlü yazıcı: 13,75 inç Y x 10,9 inç D x 43 inç G
349 mm Y x 277 mm D x 1092 mm G

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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Renkli boya süblimasyon veya monokrom termal transfer yazdırma
Tek ve çift taraflı baskı
Neredeyse fotoğraf kalitesinde baskı
Standart CR-80 medya üzerine kenar boşluksuz baskı
Simültane yazdırma, şifreleme ve laminasyon kapasiteleri
Tek geçişli, tek veya çift taraflı, atık içermeyen laminasyon
1375 kart/saat hızında monokrom tek taraflı veya 555 kart/saat
hızında çift taraflı yazdırma
300 kart/saat hızında tam renkli YMCKO tek taraflı yazdırma
225 kart/saat hızında tam renkli YMCKOK çift taraflı yazdırma
270 kart/saatlik tam renkli, laminasyonlu YMCKO tek taraflı yazdırma
200 kart/saatlik tam renkli, laminasyonlu YMCKOKO çift taraflı
yazdırma
NOT: Baskı verimi (kart/saat) değerleri için USB bağlantısıyla toplu
baskı esas alınmıştır. "Süreler, bilgisayar konfigürasyonuna bağlı
olarak değişebilir."

Kodlama Opsiyonları ve Özellikleri

• Üçüncü şahıs harici temaslı kodlayıcılar için MISO 7816 Akıllı Kart
Temas İstasyonu
• Kombine MIFARE® ISO 14443 A ve B (13.56 MHz) temassız, ISO 7816
Temaslı Kodlayıcı ve EMV seviye 1 sertifikasyonu ve PC/SC uyumluluğu (USB ve Ethernet üzerinden destekli)
• EPCglobal® Gen 2 UHF RFID kodlayıcı
Sarf Malzemesi Özellikleri

• Zebra’nın akıllı teknolojili RFID etiketleri, ix Serisi ribbon ve i Serisi
laminatları doğrular ve otomasyonlarını yapar
• Her ribbon kartonunda kart temizleme ruloları bulunur
• Özel tasarımlı temizlik sarf malzemeleri önleyici bakımı basitleştirir
True Colours ix Serisi
Ribbonlar

Ağırlık (yalnızca yazıcı): 31,7 lb./14,4 kg
Ağırlık (laminatörlü yazıcı): 44,3 lb./20,1 kg

Çevre
Çalışma Sıcaklığı

59˚F ile 95˚F/15˚C ile 35˚C arası

Depolama Sıcaklığı

23˚F ile 158˚F/-5˚C ile 70˚C arası

Çalışma Nemi

%20 ile %80 arası (dahil), yoğuşmasız

Depolama Nem Oranı

%10 ile %90 arası (dahil), yoğuşmasız

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

True Secure i Series
Laminatlar

YMCKO: 250 veya 750 görsel/rulo
YMCUvK: 750 görsel/rulo
YMCKOK: 250 veya 750 görsel/rulo
Yarım panel YMC, tam KO: 1250 görsel/rulo
KdO ve KrO: 20 00 görsel/rulo
WrKr: 2000 görsel/rulo
Mavi, kırmızı, altın, gümüş rengi monokrom:
5000 görsel/rulo
Monokrom siyah: 2500 veya 5000 görsel/
rulo
Beyaz monokrom: 4000 görsel/rulo
Kirli gri: 3250 görsel/rulo
Diğer renkler talep üzerine mevcuttur

• Kaplamasız ve atıksız 1 mil üst ve alt laminat: 750 görsel/rulo
• Laminat tipleri: saydam, manyetik şerit, akıllı kart ve hologramlı duvar kağıdı tasarımları
• Kayıtlı ya da duvar kağıdı hologram baskılara sahip özel laminatlar istek üzerine temin
edilebilir

Sağlık Hizmetleri ve
Eğitim

• Çalışan ve öğrenci
kimlik kartları: Çalışan
erişim kontrolü
kartları
Konaklama-ağırlama
ve perakende

• Oyun; Sadakat; Üyelik; Hediye kartları;
Spor; Eğlence
Son Derece Güvenilir

• Hükümet kimlik bilgileri; Güvenli erişim
kontrolü; Finansal
hizmetler
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Kart Özellikleri/Uyumluluğu

• Kart kalınlığı (laminatsız): 10 - 50 mil (0,25
- 1,27 mm)
• Laminasyon için kart kalınlığı: 30 mil (0,76
mm)
• Kart boyutu: CR-80, ISO 7810 formatı, Tip
ID-1
• Kart malzemesi: PVC ve kompozit, ABS
kartları, PET, PET-G, PET-F, PETix ve Teslin®
kompozit
• Teknoloji kartları: temaslı ve temassız akıllı
kartlar
• Özel kartlar: yapışkan arka taraflı, imza
panelli, IR blokeli şeffaf kartlar
NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için
orijinal Zebra™ sarf malzemeleri kullanın.

Yazılım

• Ağa Bağlı Kart Yazıcıların gözlemlenmesi için Zebra Virtual PrintWare PrintMonitor yazılımı lisans anahtarı dahildir.
• ZMotif SDK desteği ve numune kod
• Microsoft Windows Onaylı yazıcı sürücüleri ve Toolbox programı
tarafından sunulan özellikler: Windows XP (32 bit), Vista (32 ve 64
bit), Server 2003 (32 bit), Windows 7 (32 ve 64 bit), Server 2008 (32
ve 64 bit), Windows 8 ve Win 8 Pro (32 ve 64 bit), Server 2012 (64
bit), Windows 10
• CardStudio kart tasarım ve düzenleme yazılımı
• Zebra PrintWare PrintManager yazılım desteği
NOT: Desteklenen sistemlerin güncel listesi için lütfen 'u ziyaret edin
www.zebra.com.

İletişim Ara Yüzleri
USB 2.0: tak-çalıştır yazıcı tanımlamayı destekler, 10/100 Ethernet,802.11b/g
kablosuz seçenek

Elektriksel Özellikler
Otomatik anahtarlamalı, tek fazlı AC güç kaynağı, 90V–264V AC ve 47–63Hz
(50–60Hz nominal), FCC Sınıf A

Çalışma Verimliliği ve Düşük Maliyet için Zebra Senkronize
Sarf Malzemeleri
Ribbon Medyası
Renkli Yazdırma
Seçenekleri

Ribbon başına 750 görsel

Mono Yazdırma Seçenekleri

Ribbon başına 5000 görsel
250 kart kapasiteli girdi ve çıktı hopperı

Renkli Yazdırma
Seçenekleri

3X senkronize kart girdisi ve çıktısı:
250 kart (x3) = 750 = YMCKO ribbonu başına 3 dolu
kart besleme kaseti

Mono Yazdırma Seçenekleri

20X senkronize kart girdisi ve çıktısı: 250 kart (x20)
= 5000 = Siyah mono ribbon başına 20 dolu kart
besleme kaseti
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