ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ZXP SERIES 7 KART YAZICILAR

ZXP Series 7 Kart Yazıcılar
Fotoğraf Benzeri Görsellerle Hızlı ve Güvenilir Kart Basma
Zebra’nın ZXP Series 7™ kart yazıcısı ile kart yazdırmada en son teknolojiyi kullanarak üstün, yüksek kaliteli kartlar bastırın. Yazıcının
düşük toplam sahip olma maliyeti sayesinde güvenilir performansın yanı sıra olağanüstü ekonomik değer elde edin. Her zaman tam
renk kontrolüne sahip, net ve canlı kartlar basılmasını sağlar.
ZXP Series 7 yazıcı, yenilikçi bir tasarıma sahiptir. Kartın kalınlığına otomatik olarak uyum sağlar ve ribbon yükleme kolaydır. Renk kodlu
rehberler ve şeffaf LCD kontrol paneli sayesinde herkesin kullanımı için kolaydır. Kilitleme mekanizmaları, yazıcı ve medyayı korurken,
yazılım da faaliyetleri gereken şekilde takip ederek ve kısıtlayarak daha fazla güvenlik sağlar.

Üstün Performans
Hızlı Kart Yazdırma
Zorlu iş ortamlarınızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan ZXP
Series 7 yazıcı, çok çeşitli ortamlar ve uygulamalar için sağlam bir
tasarım ve kutudan çıktığı andan itibaren üstün performans sunar.
Fotoğraf baskı teknolojisini kullanarak neredeyse fotoğraf kalitesinde baskı ve renk derinliği ve uçtan uca baskı sunar. Kart güvenliğini
artırmak ve görsellerin ömrünü uzatmak için laminasyon ekleyin.

Yüksek Verimlilik
Daha Fazla Kartı Daha Hızlı Bastırın
Tıkla-bırak ve toplu yazdırma ile hızlı yazdırma sağlayarak bekleme
süresini azaltır. ZXP Series 7, aynı anda çift taraflı laminasyon ve üç
işe dek yapabilme kapasitesi (şifreleme, yazdırma ve laminatlamayı
aynı anda yapabilme) ile en hızlı verimi sağlar. Daha hızlı yazdırma
için geliştirilen ix Series™ ribbonlar ile daha fazla hız elde edin.

ZXP Series 7 Pro Model*
Büyük Yazdırma İşlerini Hızla Tamamlayın
ZXP Series 7 Pro, fotoğraf kalitesinde görsellere sahip büyük miktarlarda güvenli kimlik kartlarını hızla bastırması gereken hizmet
büroları ve hükümet organları için özel tasarlanmıştır. Daha büyük
kart hopperları, senkronize sarf malzemeleri ve kartlar sunarak daha
az zamanda daha fazla üretkenlik sağlar. Ayrıca, kendi kategorisindeki diğer tüm yazıcılardan daha uygun maliyetlidir.

Yazdırmayı Kesintisiz Devam Ettirin
Kolay Kurulum, Düşük Bakım İhtiyacı
ZXP Series 7 yazıcıyı basitleştirilmiş ribbon yükleme ve operasyon,
yüksek kapasiteli medya ve senkronize ribbon ve laminat ruloları
gibi özellikler ile kolayca entegre edin ve bakımını yapın. Windows®
sürücüler, ZMotif™ SDK ve ağ kurma seçenekleri ile yazıcıları hıla
deveye sokun.

Performans, Üretkenlik, Adapte Olabilirlik ve Uygun Maliyetlilik.
Daha fazla bilgi için www.zebra.com/zxpseries7 adresini ziyaret edin
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Akıllı Uyarlanabilirlik

Zebra Sarf Malzemeleri

Şimdiki ve Gelecekteki İhtiyaçlarınız İçin Kişiselleştirin
İhtiyacınız olduğu anda seçenek ekleyebilme esnekliği. tek veya çift
taraflı yazdırma, UHF şifreleme ve 802.11b/g kablosuz bağlanabilirlik
dahil pek çok şifreleme ve bağlantı seçenekleri, entegre barkod
okuyucu, atık içermeyen tek veya çift taraflı laminasyon, Zebra®
Duo-Print™ çift taraflı yazdırma yükseltme kiti ve çeşitli ribbon
seçeneklerinin dahil olduğu seçeneklerle kart basma uygulama
portföyünüzü oluşturun ve yatırımınızı yönetin.

Yazıcınızın İdaresini Her Zamankinden Daha Kolay Hale Getirir
Orijinal Zebra® sarf malzemeleri sıkı kalite standartlarına uygundur
ve en iyi yazdırma kalitesi ve düzgün yazıcı performansı için tavsiye
edilir. ZXP Series 7 yazıcı, yalnızca Zebra True Colours® ix Series™
ribbonlar ve Zebra True Secure™ i Series laminatlarla çalışmak üzere
tasarlanmıştır.

Yazılım Uyarlanabilirliği ve Kontrol
Adminler, özellik setleri ve kullanıcı önceliklerini ileri düzey güvenlik
ayarları ile kişiselleştirebilir. Yazılım geliştiriciler, ZMotif SDK sayesinde
ileri düzey özellikleri kolayca entegre edebilir veya kendi kişisel
yazdırma uygulamalarını yazabilir. ZXP Toolbox yazıcı, sürücü ve
yazılım ayarlamaları, yönetim ve de diyagnostik üzerinde ileri düzey
kontrol sağlar

Uygun Maliyetlilik
Kart Başına Maliyeti En Aza İndirmek için Tasarlanmış Sarf Malzemeleri
Zebra True Colours ix Series ribbonlar ve Zebra True Secure i Series
laminat ile masrafları azaltın. Yüksek kapasiteli ribbonlar, rulo başına
daha fazla görsel sağlar ve yüksek kaliteli görselleri daha yüksek
hızda yazdırmak için geliştirilmiş bir formül içerirler. Pek çok ribbon
tipi, her yazdırma görevinin gereksinimlerini karşılamak için iki boyutta
sunulur.
Zebra True Secure laminatları, sahtecilik riskini azaltır ve yüksek
güvenlikli kartlarınızın ömrünü uzatır. Benzersiz laminat tasarımı,
taşıyıcı malzeme, altlık ve kaplama gereksinimini ortadan kaldırarak
atıkları önemli oranda azaltır. Özel tasarım kartuşlar, laminat
değiştirmeyi basitleştirir.
Hem ribbonlar hem de laminatlar, yazıcıyı otomatik olarak algılayan ve
kalibrasyonunu yapan akıllı medya teknolojisinden faydalanır.

Zebra CardStudioTM
Kartları Kolayca Tasarlayın
Zebra’nın CardStudio’su ile seçkin kartları kolayca oluşturun. MIFARE
temassız şifreleme, tam renkli, özel güvenlik efektlerine ve dinamik
verilere sahip ister birkaç adet tek taraflı, monokrom kart, ister
binlerce iki taraflı kart bastırıyor olun, son derece sezgisel arayüzümüz
teknik uzmanlık ve eğitim ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırır. Kartları
oluşturma aşamasında canlı ön izleme ile görüntüleyin.
İhtiyaçlarınız için örnek kart tasarımı ve düzenleme veya boş bir
şablon ile işe başlayın. Karmaşık oluşumlar için tasarım katmanları
kullanın, farklı süsleme özellikleri ekleyin ve hemen hemen her arka
uç veri tabanı veya çizelgeye bağlanarak metin, resim, 1 ve 2 boyutlu
barkodlar ve daha fazlasını entegre edin.
Daha fazla bilgi: www.zebra.com/cardstudio
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Özellikler
Yazıcı İsimleri

Pazarlar ve Uygulamalar
Çevresel

ZXP 7 Serisi
ZXP Series 7 Pro

Standart Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 dpi/11,8 nokta/mm baskı çözünürlüğü
USB 2.0 ve Ethernet 10/100 bağlantısı
Microsoft® Windows onaylı sürücüler
15 kart kapasiteli çıktı hopperı (30 mil)
ZXP Series 7 ve Series 7 Pro: 250 kartlık girdi kapasiteli besleyici (30 mil)
ZXP Series 7: 100 kart kapasiteli çıktı bölmesi (30 mil)
ZXP Series 7 Pro: 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
İki yıl süreli sınırlı yazıcı ve yazıcı kafası garantisi

• Nem Oranı: %30 ile %50 arası, yoğuşmasız
• Doğrudan güneş ışığında saklamayın
Elektrikli

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/saat hızında tam renkli YMCKO tek taraflı yazdırma ve laminasyon
NOT: Baskı verimi (kart/saat) değerleri için USB bağlantısıyla toplu baskı esas
alınmıştır. Süreler, bilgisayar konfigürasyonuna bağlı olarak değişebilir.

Medya 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
• 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
True Secure i Series Laminatlar
• Kaplamasız, atıksız 1.0 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
Kart Uyumluluğu
Optimum kart kalitesi ve yazıcı performansı için orijinal Zebra kart sarf malzemeleri kullanın. Daha fazla bilgi için, ziyaret edin:
www.zebra.com/cards
• Kart kalınlığı 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

Çalışma Özellikleri

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

Fiziksel Özellikler
Boyutlar

ZXP Series 7:
Yalnızca yazıcı: 12 inç Y x 10,9 inç U x 27,5 inç G
306 mm Y x 277 mm D x 699 mm G
Laminatörlü yazıcı: 12 inç Y x 10,9 inç U x 38 inç G
306 mm Y x 277 mm D x 964 mm G
ZXP Series 7 Pro:
Yalnızca yazıcı: 13,75 inç Y x 10,9 inç U x 28,25 in. G
349 mm Y x 277 mm D x 718 mm G

Ağırlık

ZXP Series 7:
Yalnızca yazıcı: 26,9 lb/12,2 kg
Laminatörlü yazıcı: 39,5 lb/17,9 kg
ZXP Series 7 Pro:
Yalnızca yazıcı: 31,7 lb/14,4 kg
Laminatörlü yazıcı: 44,3 lb/20,1 kg

Yazdırma ve Laminasyon Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•

Çalışma Sıcaklığı: 59ºF ile 95ºF/15ºC ile 35ºC arası
Çalışma Nem Oranı: %20 ile %80 arası, yoğuşmasız
Depolama Sıcaklığı: 23ºF ile 158ºF/-5ºC ile 70ºC arası
Depolama Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Medya Depolama:
Sıcaklık: 41ºF ile 86ºF/5ºC ile 30ºC arası

İletişim ve Arayüz Özellikleri

•
•
•
•

USB 2.0
USB tak-çalıştır yazıcı tanımlamayı destekler
10/100 Ethernet
802.11 b/g kablosuz seçenek

Yazılım Araçları
ZMotif SDK desteği ve numune kod mevcuttur
Windows 7® (32 ve 64 bit), Windows Server 2008 (32 ve 64 bit)
Windows 8® (32 ve 64 bit), Windows 8.1® (32 ve 64 bit), Windows Server 2012 (64
bit), Windows 10 (32 ve 64 bit)
CardStudio kart tasarım ve düzenleme yazılımı
NOT: Bkz.:
www.zebra.com
Desteklenen sistemlerin güncel listesi için lütfen ziyaret edin.

Opsiyonel Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•

Tek taraflı ve çift taraflı laminatör
İsteğe bağlı temaslı/temassız SmartCard şifreleme seçeneği modülü
FIPS 201 uyumlu çift taraflı laminatör (yalnızca Kuzey Amerika için)
Kilitlenebilir muhafazalar ve kart besleyici
Uzatılmış ürün garanti programları
802.11b/g kablosuz bağlantısı
1 Boyutlu barkod okuyucu
Duo-Print yükseltme kiti

Kodlama Opsiyonları ve Özellikleri
• Manyetik şerit kodlayıcı — AAMVA ve ISO 7811 (yeni ve önceden kodlanmış; 1, 2
ve 3 izli; yüksek ve düşük koersivite)
• Üçüncü şahıs harici temaslı kodlayıcılar için ISO 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
• EPCglobal® Gen 2 UHF RFID kodlayıcı

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

Ribbon Medyası
Ribbon başına 750 görsel**
250 Kart Kapasiteli Girdi ve Çıktı Hopperı
3X senkronize kart girdisi ve çıktısı:
250 kart (x3) = 750 = YMCKO ribbonu başına 3 dolu
kart besleme kaseti

Sağlık Hizmetleri ve
Eğitim

• Çalışan ve öğrenci
kimlik kartları
• Çalışan erişim kontrolü kartları
Konaklama-Ağırlama
ve Perakende

• Oyun, sadakat / üyelik / hediye kartları
• Spor ve eğlence
Yüksek Güvenlik

• Hükümet kimlik
bilgileri
• Güveli erişim kontrolü
• Finansal hizmetler
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Mono Yazdırma Seçenekleri

Ribbon Medyası
Ribbon başına 5000 görsel
250 Kart Kapasiteli Girdi ve Çıktı Hopperı
20X senkronize kart girdisi ve çıktısı:
250 kart (x20) = 5000 = Siyah mono ribbon başına 20
dolu kart besleme kaseti

Ürün Garantisi
ZXP Series 7 sevkiyat tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve malzeme
kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen
www.zebra.com/warranty adresini ziyaret edin

Önerilen Hizmetler
Essential, Select ve Premier seçeneklerinden oluşan Zebra OneCare Hizmet portföyü, cihazlarınızın kullanılabilirliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Temel
özellikleri arasında 7/24 teknik destek, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve
yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı İzlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur.
Daha fazla bilgi için:
www.zebra.com/zebraonecare

Dipnotlar
Notlar:
*ZXP Series 7 Pro APAC’da mevcut değildir.
**Laminatlarımız rulo başına 750 görsel artışlarla sunulur.
Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için orijinal Zebra sarf malzemeleri
kullanın. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.
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