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Zebra ZXP3 
asztali kártyanyomtató  

 
 

 
 

 

Tulajdonságok 

 Nagyobb sebességű, akár 
700 kártya/óra nyomtatás a 
ZRaster™ rendszerrel 

 Opcionális rendelhető 
mágneskártya és chipkártya 
kódoló egység 

 Új tovább fejlesztett 
festékszalagok a szebb 
nyomtatás érdekében 

 Opcionális egy vagy 
kétoldalas változatban 

 Opcionális zárható 
kártyatartó 

 USB vagy opcionális ethernet 
nyomtató port 

 Wlan változat 2013.Q4-től 

 Opcionálisan rendelhető 
Zebra CardStudio 
kártyanyomtató szoftver 

  A CardSenseTM nevű 
kártyaadagoló egység - a 
bank automatákhoz 
hasonlóan - egyesével 
fogadja és adja ki nyomtatás 
után a kártyát 

 Print Touch NFC azonosító a 
nyomtató leírásának webes 
elérhetőségéről 

 Két év garancia a 
nyomtatóra és a 
nyomtatófejre 

A Zebra kártyanyomtatóinak legújabb generációja a ZXP család, 
amelynek a második tagja a ZXP3-as kártyanyomtató. A 
nyomtató hagyományos szublimációs eljárással (színes), illetve 
termál-transzfer (monokróm) eljárással nyomtat közvetlenül a 
készítendő kártyák oldalára. 
A ZXP3-ban alkalmazott új ZRaster™ képfeldolgozó rendszerrel 
és az új festékszalagokkal a korábbi P100-as sorozatú 
nyomtatókkal készített kártyáknál szebbet lehet nyomtatni és 
gyorsabban. 
 
A műanyag kártyákra vonalkódokon kívül grafika, logó és alfa-
numerikus karakter, valamint fénykép is kerülhet. A nyomtató 
színes és monokróm kártyák készítésére egyaránt alkalmas. A 
ZXP3 nyomtató Load-N-GoTM jelű festékszalagjaiba 
beleintegrálták a kártyatisztító egységet, így egy mozdulattal 
mindkét modul cserélhető. 
A nyomtató rendelhető egy vagy kétoldalas változatban 
opcionálisan mágneskártya és chipkártya kódoló egységgel, így 
alkalmas beléptető kártyák, tagsági és hűségkártyák 
megszemélyesítésére, nyomtatására. A biztonságos használatot 
segíti az opcionálisan rendelhető zárható kártyatartó. 
 
Tipikus alkalmazások 

 Irodák - beléptető kártyák készítése 

 Kereskedelem - hűségkártyák, vásárlói kártyák 

 Klubok, szórakozó helyek - exkluzív tagsági kártyák 
kibocsátása a vendégek részére 

 Üzemek, gyárak - a munkaidő nyilvántartásban segíthet a 
kártya a pontos munkaidő elszámolásban 

Adatlap 



 

 

 
Technikai paraméterek 
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Külső méret: 20 cm x 36,8 cm x 23,6 cm 

Súly: 5,3 kilogramm tápegység nélkül 

Kártya vastagság: 10-40 mil (0,25 - 1,01 mm) 

Kártya méret: ISO CR-80-ISO 7810 54 x 86 mm 

Mágnes kártya típus: ISO 7811 

Chipkártya típus: ISO 7816-1,2,3,4 és  ISO 14443 A/B 

Kártyaadagoló kapacitás: 100 db  

Nyomtatott kártyatartó-tálca 
kapacitás: 

45 db  

Maximális nyomtatási sebesség: monokróm egyoldalas 700 kártya/óra színes 180 kártya/óra   

Felbontás: 12pont/mm 300DPI 

Festékszalag kapacitás: Színes + bevonat (YMCKO) 280 kártyaoldal/szalag, 
 Monokróm 2000 kártya/szalag, 

Memória: 32 MB RAM 

Támogatott kódtípusok: Code39, Code128(B,C), 2o5, I2o5, UPC-A, EAN8, EAN13, illetve  
grafikusan az összes típus 

Interfészek: USB 2.0  

Működési hőmérséklet: 15…30C 

Interfész opciók: 10/100 ethernet , WLAN (2013Q4)  

  

 
 
 

 
 

BCS Hungary Kft. 
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 45-49. 

Tel: 451 6070, Fax: 339 9707 
        

 


