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Drukarka kart Zebra® 

ZXP Series 1™

Niedroga drukarka klasy 
podstawowej
Drukarka kart ZXP Series 1 została 
zaprojektowana specjalnie dla 
klientów, którzy potrzebują drukarki 
wysokiej jakości za konkurencyjną 
cenę. ZXP Series 1 nadaje się 
idealnie do niskonakładowego druku 
jednostronnych kart kolorowych lub 
monochromatycznych. Drukarka 
ta oferuje kompletne rozwiązanie 
do druku kart i wymaga przy tym 
minimalnego początkowego nakładu 
inwestycyjnego. Certyfi kat ENERGY 
STAR® i ekologiczne wkłady z taśmą 
czynią z tego modelu najlepszą na 
rynku drukarkę klasy podstawowej. 

Łatwość użycia
Drukarka ZXP Series 1 ma niewielkie 
wymagania pod względem 
pomocy technicznej i szkolenia 
użytkowników. Obsługę upraszcza 
intuicyjny interfejs użytkownika i 
kolorowe punkty dotykowe. Łatwe do 
wymiany inteligentne taśmy Load-
N-Go™ mają dodatkowo tę zaletę, 
że są przyjazne dla środowiska, 
gdyż do ich produkcji zużywa się 
mniej plastiku, a więcej materiału 
biodegradowalnego w porównaniu 
z markami konkurencyjnymi. 
System Print Touch™ wykorzystuje 
komunikację bezprzewodową 
Near Field Communication (NFC), 

błyskawicznie pobierając przydatne 
informacje o drukarkach ZXP Series 1 z 
dowolnego inteligentnego urządzenia z 
obsługą NFC. 

Niewielkie rozmiary i zarządzanie w 
sieci 
Kompaktowa drukarka ZXP Series 
1 mieści się nawet w najbardziej 
ograniczonej przestrzeni roboczej, jest 
to więc dobre rozwiązanie wszędzie 
tam, gdzie jest mało miejsca. Jej 
zwarta i wytrzymała konstrukcja oraz 
zaawansowane narzędzia programowe 
do zarządzania drukarkami w 
sieci to cechy, dzięki którym ZXP 
Series 1 nadaje się idealnie do 
grupowych instalacji w małych 
biurach lub wdrażania na dużą skalę 
rozproszonych drukarek kart.  

Wysokiej jakości karty bez 
kompromisów
Możesz liczyć na to, że drukarka ZXP 
Series 1 będzie drukować czyste, 
wyraźne obrazy o bogatych barwach 
– zawsze i wszędzie, gdy będziesz ich 
potrzebować. Dzięki takim funkcjom 
jak opcjonalne kodowanie paska 
magnetycznego, interfejs Ethernet i 
obsługa kart różnej grubości drukarka 
ZXP Series 1 spełnia szereg wymagań 
związanych z drukowaniem wizytówek 
i kart identyfi kacyjnych.

Optymalne zastosowania

Identyfi katory i karty kontroli 

dostępu

•  Identyfi katory ze zdjęciem w fi rmach 
lub legitymacje pracownicze 

•  Karty kontroli dostępu, karty 
do rejestracji czasu i obecności

•  Identyfi katory dla gości i 
wykonawców zewnętrznych

•  Karty identyfi kacyjne kontroli 
dostępu do materiałów lub towarów

Administracja publiczna i edukacja

• Legitymacje studenckie
• Karty biblioteczne
•  Karty wstępu do obiektów 

rekreacyjnych i karty członkowskie
• Karty do autoryzacji

Karty sklepowe, lojalnościowe i 

członkowskie

•  Karty lojalnościowe sklepów i 
małych fi rm

• Karty członkowskie klubów
•  Karty hotelowe, białej fl oty i innych 

fi rm w sektorze rekreacji
• Personalizowane wizytówki fi rmowe
•  Personalizowane karty upominkowe 

i karty programów motywacyjnych
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Nazwa drukarki  

Drukarka kart Zebra ZXP Series 1

Parametry druku  

•  Druk termosublimacyjny termotransferowy 
bezpośrednio na karcie  

• Druk w pełnym kolorze lub monochromatyczny
• Druk jednostronny
•  500 kart/godz. w druku jednostronnym 

monochromatycznym
•  120 kart/godz. w druku jednostronnym YMCKO 
•  Druk od krawędzi do krawędzi na standardowych 

nośnikach CR-80

Wyposażenie standardowe  

•  Ekologiczne wkłady z taśmą Load-N-Go™ do 
łatwego ładowania 

•  ZRaster™ – technologia przetwarzania obrazu w 
komputerze

• Automatyczna kalibracja taśmy
• Interfejs USB 2.0
• Sterowniki z certyfi katem Microsoft Windows 
• Certyfi kat ENERGY STAR
•  Znacznik NFC Print Touch ułatwiający dostęp 

do dokumentacji internetowej i narzędzi drukarki 
•  Podajnik na 100 kart (30 mil/0,762 mm) z pokrywą
•  Odbiornik wydruków na 50 kart 

(30 mil/0,762 mm)
•  16-znakowy wyświetlacz LCD z panelem 

sterowania
• Rozdzielczość druku 300 dpi (11,8 pkt/mm)
• Dwuletnia gwarancja na drukarkę 
•  Dwuletnia gwarancja na oryginalną głowicę 

drukującą (nieograniczona liczba przebiegów) 
•  Roczna usługa natychmiastowej wymiany 

wadliwych urządzeń – „hot swap” 
(tylko w Stanach Zjednoczonych)

Wyposażenie opcjonalne 

• Koder paska magnetycznego – 
 •  • ISO 7811 (nowe i ponownie kodowane, 

ścieżki 1, 2 i 3, wysoki i niski współczynnik 
koercji, pasek z tyłu karty, tylko karty 
o grubości 30 mil/0,762 mm

• Interfejs Ethernet 10/100**
•  Wałki czyszczące do podajnika pojedynczych kart 

CardSense™*
•  Programy rozszerzonej gwarancji na produkty 

ZebraCare™
**Opcje instalowane w terenie

Obsługa sterowników  

•  Sterowniki drukarki z certyfi katem Microsoft 
Windows:   

•  Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 
Windows 7 (zgodne z systemem 32-bitowym 
i 64-bitowym), Windows 8 (zgodne z systemem 
32-bitowym i 64-bitowym) 

Aktualną listę obsługiwanych systemów można 

znaleźć na stronie zebra.com. 

Parametry materiałów eksploatacyjnych 

UWAGA: Drukarka ZXP Series 1 przeznaczona jest 
do współpracy tylko z ekologicznymi wkładami 
z taśmą Zebra ZXP Series 1 Load-N-Go™ 
do łatwego ładowania.
•  Inteligentna technologia Zebra ix Series 

automatycznie wykrywa i weryfi kuje taśmę
•  Zintegrowany wałek czyszczący z każdą taśmą
•  Opcjonalny zestaw czyszczący: 4 karty 

czyszczące do mechanizmu drukującego i 4 karty 
czyszczące do podajnika, 1000 wydruków 
na kartę

Taśmy True Colours ix Series ZXP 1

• YMCKO: 100 wydruków na rolkę
• ½  YMCKO: 400 wydruków na rolkę
•  Czarna monochromatyczna 1000 wydruków na 

rolkę
• Biała monochromatyczna 500 wydruków na rolkę

Zgodność kart  

 UWAGA: Aby uzyskać optymalną jakość druku 
i wydajność drukarki, zaleca się używanie 
oryginalnych materiałów eksploatacyjnych marki 
Zebra. 
• Grubość kart: 10-40 mil  
•  Format kart: format CR-80, ISO 7810, typ ID-1, 

54 mm x 86 mm
• Materiał kart: PVC i PVC kompozytowe

Interfejsy

• USB 2.0 (z kablem) – standardowo
• Wbudowany Ethernet 10/100 – opcjonalnie**  
**Opcja instalowana w terenie  

Parametry elektryczne  

•  Zasilanie jednofazowe AC z automatycznym 
przełączaniem

•  Parametry zasilania: 90-132 V AC i 190-264 V AC 
RMS

• Zakres częstotliwości: 47-63 Hz
•  Zużycie energii: maksymalna moc ciągła 

100 W oraz moc szczytowa 607 W (przez 450 
mikrosekund)

• FCC klasa A

Parametry fi zyczne (model standardowy) 

• Wysokość: 236 mm
• Szerokość: 200 mm
• Głębokość: 368 mm
• Masa: 5,3 kg

Nie wyrzucaj – oddaj na makulaturę!

*Specyfi kacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
©2013 ZIH Corp. Wszystkie nazwy i numery produktów są znakami handlowymi Zebra, a Zebra i obraz głowy Zebry są zarejestrowanymi znakami 
handlowymi fi rmy ZIH Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Regionalne biuro handlowe dla Europy Środkowo-Wschodniej
ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 38 01 900  Fax: +48 22 38 01 901  E-mail: warsaw@zebra.com  Web: www.zebra.com

Inne placówki w regionie EMEA

Centrala EMEA: Wielka Brytania
Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Rosja, Szwecja, Turcja, Włochy  Bliski Wschód & Afryka: Dubaj, RPA

Oprogramowanie CardStudio™

CardStudio™ Zebry to kompletny 
pakiet oprogramowania do 
projektowania i wydawania kart. Jego 
obsługa jest bardzo prosta i łatwa do 
opanowania. CardStudio umożliwia 
łatwe projektowanie i drukowanie 
wysokiej jakości identyfi katorów 
ze zdjęciem i innych kart, oferując 
szereg funkcji od podstawowych do 
zaawansowanych, i jest zgodne ze 
wszystkimi drukarkami kart Zebra. 
Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.zebra.com/cardstudio. 

Oryginalne materiały eksploatacyjne 

Genuine Zebra™

Oryginalne materiały eksploatacyjne 
Genuine Zebra spełniają surowe 
standardy jakości i są zalecane 
w celu zapewnienia optymalnej 
jakości druku i właściwego działania 
drukarki. Drukarka kart ZXP Series 
1 przeznaczona jest do współpracy 
tylko z ekologicznymi wkładami z 
taśmą Zebra Load-N-Go™ do łatwego 
ładowania. 


