
P110m monokróm kártyanyomtató 
Bevezető 
A Zebra monokróm egyoldalas kártyanyomtatóinak legújabb és 
legkisebb méretű nyomtatója az új P110m jelű modell. A készülékek 
termál-transzfer (monokróm) eljárással nyomtat, a készítendő kártyák 
egyik oldalára nyomtatva. 
 
A műanyag kártyákra vonalkódokon kívül logó és alfa-numerikus 
karakter is kerülhet. A P110m nyomtató új Load-N-GoTM jelű 
festékszalagjaiba beleintegrálták a kártyatisztító egységet, így egy 
mozdulattal mindkét modul cserélhető.  

Tipikus alkalmazások 
♦ Irodákban, beléptető kártyák készítésére  

♦ Kereskedelem, Hűségkártyák, vásárlói kártyák 

♦ Klubokban, Szórakozó helyeken exkluzív tagsági kártyák kibocsátása a vendégek részére.  

Különleges funkciók 
A Zebra P110m nyomtatóval, egy nyomtatással egyoldalas monokróm kártyák készíthetők. A 
nyomtatás színe lehet egyszínű fekete, kék, piros, zöld, arany, ezüst és fehér vihető fel a kártyára. A 
kártyák lehetnek hagyományos alap- vagy mágneskártya (bankkártya) kivitelűek. A mágneskártyák 
kódolása - az opcionálisan megrendelhető kódolóegységgel - a nyomtatással egyidejűleg elvégezhető.  

A P110m nyomtató legfontosabb tulajdonságai 
♦ Windows  2000, 2003  XP és Vista kompatibilis drájver: A nyomtatóval bármilyen 

szövegszerkesztő (Word) programból, grafikai és kiadványszerkesztő rendszerből vagy 
adatbázisok esetén címke tervező és nyomtató programból (NiceLabel) programból készíthetünk 
egyszerűen kártyákat 

♦ 16 karakteres LCD kijelző Az LCD kijelző segítségével azonnal információt kapunk a nyomtató 
állapotáról  

♦ Egyszínű 300dpi felbontású nyomtatás. A nyomtatóval egyszínű fekete, kék, piros, zöld, arany, 
ezüst és fehér  szín vihető fel a kártyára. 

♦ Gyors és egyszerű egyoldalas nyomtatás. A nyomtató egyszerre a kártya egyik oldalát nyomtatja 
egy színnel 7,2 másodperc alatt. 

 

Opciók 
 

   Mágneskártya kódoló (alsó csík) egység (30 mil vastag kártyákhoz) 3 sávos HiCo/LoCo 
   Ethernet csatlakozás   
   Tisztító készlet 

 

 

 



 

 

 

P110m Technikai paraméterek 
 

Kártya típusok: PVC illetve kompozit PVC alapú normál, mágneskártya  
Kártya vastagság: 30 mil (0,76mm) 
Kártya méret: ISO CR-80-ISO 7810 54 x 86 mm 
Mágnes kártya típus: ISO 7811 
Kártyaadagoló kapacitás: 100 db 30 mil vastag kártya 
Nyomtatott kártyatartó-tálca kapacitás: 45 db 30 mil vastag kártya 
Maximális nyomtatási sebesség: 30 másodperc/kártya 
Felbontás: 12pont/mm 300DPI 
Festékszalag kapacitás: Monokróm 1000 kártya/szalag, (fehér 850) 
Alap memória: 16 MB RAM 
Támogatott kódtípusok: Code39, Code128(B,C), 2o5, I2o5, UPC-A, EAN8, EAN13, 

illetve  grafikusan az összes típus 
Interfészek: USB 1.1 csatlakozó 
Működési hőmérséklet: 15…30°C 
Súly: 4,3 kg 
Méret (szélesség x mélység x magasság): 20,1cm x 32,8 cm x 21,6 cm 
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