
IMPRESSORA DE CARTÕES ZC10L
FICHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Serviços Zebra OneCare
Aumente o tempo de utilização da impressora e reduza a perda de 
produtividade e os custos não previstos com reparos selecionando 
um contrato de serviço Zebra OneCareTM. Um meio econômico e 
inteligente de planejar e prever no orçamento anual os gastos com 
manutenção, seu contrato garante que técnicos treinados da Zebra® 
manterão a sua impressora dentro das especificações originais de 
fábrica. A Zebra oferece vários planos para atender ao seu orçamen-
to e às necessidades da sua empresa.

Oferta de suprimentos da Zebra
Cartões de PVC da Zebra, desenhados especialmente para a ZC10L, 
oferecem durabilidade e qualidade de impressão excepcionais.

Impressora de cartões ZC10L

A Zebra oferecerá também kits de fita e cartões para eliminar o des-
perdício e o tempo de operador. Os kits de suprimentos fornecidos 
exclusivamente para a ZC10L contêm 400 cartões e os rolos de fita 
correspondentes. A fita e os cartões acabam ao mesmo tempo. Não 
há sobras nem suprimentos desencontrados. Clientes que desejem 
personalizar o verso dos cartões com conteúdo em “letras peque-
nas” também podem pedir fita monocromática preta da Zebra. Os 
suprimentos genuínos da Zebra atendem a rigorosos padrões de 
qualidade. Nossos suprimentos produzem resultados consistentes 
em todos os trabalhos de impressão e minimizam o desgaste das 
peças vitais da impressora, resultando em custos mais baixos de 
manutenção em geral.
 

Excelentes experiências para os participantes

Reduza o desperdício e a confusão
Promover grandes eventos exige intensa preparação e coordenação 
logística. Elimine o trabalho extra. Com a impressora em formato 
grande ZC10L da Zebra, você não precisa mais encomendar e cata-
logar crachás e ingressos parcialmente pré-impressos. E você nunca 
fica com sobras de inventário inúteis depois de cada evento. 
Seus convidados trabalham muito. Eles querem valor. Eles esperam 
que um evento não inclua simplesmente o evento em si, mas uma 
experiência muito maior. Torne os seus eventos significativos e 
memoráveis criando experiências personalizadas, começando com 
crachás e passes de acesso personalizados e atraentes.

Para obter mais informações sobre a impressora de cartões em frormato grande ZC10L, visite www.zebra.com/ZC10L

Projetada especialmente para atender às necessidades do mercado de hospitalidade, a ZC10L™ da Zebra é a única impressora direta 
para cartão de formato grande que pode imprimir cartões coloridos de borda a borda em um único processo de impressão. Produza 
crachás, passes/ingressos para eventos esportivos consertos, crachás/passes de eventos especiais e festivais de tamanho grande 
personalizados no local e com cor total — em uma única passada. Evite a confusão de encomendar e manter o inventário de cartões 
pré-impressos para vários níveis de acesso de participante nos eventos. Em vez disso, imprima cartões de qualidade fotográfica de 
borda a borda no ponto de entrada. Como os cartões são impressos sob demanda, você pode personalizá-los para as necessida-
des dos participantes individualmente. Isso adiciona personalidade, reduz o desperdício e elimina o risco de o inventário de um tipo 
específico de cartão acabar caso o público mude. E com qualidade de impressão de 300 dpi, a ZC10L permite produzir cartões com 
imagens excepcionais com qualidade fotográfica, cores ricas e texto nítido.

Imprima cartões e crachás de tamanho grande maravilhosos, de borda a borda, com cor 
total em uma única passada
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Imprima cartões de borba a borda com cor total em um único 
passo
Sendo a única impressora para formato grande direto no cartão 
que pode imprimir cartões de borba a borda com cor total em 
um único processo de impressão, a ZC10L dá a você a liberdade 
de personalizar, eliminar a confusão e reduzir o desperdício. Não 
há necessidade de se aborrecer com cartões parcialmente pré-
impressos. Personalize o verso dos cartões com instruções para os 
participantes ou conteúdo em "letras miúdas" e imprima-o usando fita 
preta monocromática da Zebra.

Tenha qualidade fotográfica excepcional
Crie cartões visualmente atraentes com designs de alta qualidade. 
Como uma impressora de fotos de 300 dpi modificada, a ZC10L 
produz uma qualidade de imagem excepcional, especialmente para 
fotos e elementos gráficos de fundo. Crie novas fontes de receita 
incluindo logotipos e anúncios dos patrocinadores. Com imagens e 
elementos gráficos deslumbrantes, seus crachás e passes tornam-se 
lembranças para os participantes após o evento, em vez de servirem 
apenas como instrumentos de acesso ao evento.

Desfrute de flexibilidade personalizada
Crie lindos designs de cartões de borda a borda com elementos 
gráficos, texto, códigos de barras e imagens usando o software de 
design de cartões CardStudioTM da Zebra. Depois, produza os cartões 
sob demanda com a ZC10L. Faça alterações no design do cartão até 
a hora do evento, não há necessidade de pedidos prévios de cartões. 
Tire fotos dos participantes no ponto de entrada para personalizar os 
cartões ainda mais e inclua logotipos e anúncios dos patrocinadores.
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Impressão

Direto no cartão — difusão de tinta
• Impressão colorida ou monocromática
• Impressão de um lado
• Velocidade máxima de impressão em um lado a cores 195 cph*:
• Velocidade máxima de impressão de um lado mono K 360-410 cph*
• Imagens com qualidade fotográfica
• Impressão de borda a borda

Recursos padrão

• Conectividade USB
• Alimentador com capacidade para 200 cartões (24 mil)
• Hopper de saída com capacidade para 70 cartões
• Display do operador com LED multi-status
• Resolução de impressão de 300 dpi
• 64 MB de memória padrão
• Software de design e emissão de cartão Zebra CardStudio 2.0 (30 dias de

teste)
• Drivers para Microsoft® Windows®

Características físicas

Altura 11,42 pol./290 mm

Largura 10,94 pol./278 mm

Profundidade 19,09 pol./485 mm

Peso (apenas impres-
sora)

46,3 lbs./21 kg

Software

Sistema operacional e 
software suportados

Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10, Software de 
Design e Emissão de Cartão CardStudio 2.0 — chave 
de licença monousuário

Características do 
driver

Detecção autoática de tipo de fita. Número de 
cartões restantes na fita

Ambiente do usuário

Temperatura opera-
cional

50 °F / 10 °C a 95 °F / 35 °C

Temperatura de arma-
zenamento

-4 °F / -20 °C a 131 °F / 55 °C

Umidade operacional 20% a 80%, não condensante

Umidade de armaze-
namento

10% a 95% inclusive, sem condensação

Temperatura de 
transporte

-40 °F / -40 °C a 140 °F/ 60 °C

Umidade de transporte 10% a 95% inclusive, sem condensação

Especificações do cartão

Espessura do cartão 24 mil

Tamanho do cartão 5,5 pol. x 3,46 pol. (140 mm x 88 mm)

Material do cartão PVC

Smart Cards HF, UHF, Dual HF/UHF

Suprimentos

Tecnologia inteligente usa marcas RFID para autenticar e automatizar a fita de cor 
e a fita monocromática.

Fita: YMCO 4 painéis: 400 imagens/rolo
Monocromática em preto: 2.000 imagens/rolo

Especificações
Interfaces de comunicação

USB 2.0
O USB suporta identificação de impressora plug-and-play
Conectividade 10/100 Ethernet (opcional de servidor de impressão externo)

Características elétricas

Alimentação CA com comutação automática
90V~264V CA e 48 - 62 Hz

Opcionais e Acessórios

Programas de serviço Zebra OneCare
Conectividade 10/1000 Ethernet (opcional de servidor de impressão externo)

Garantia

Sujeito aos termos da declaração de garantia de hardware da Zebra, a ZC10L tem 
garantia contra defeitos de mão de obra e material por um período de 1 (um) ano a 
partir da data de entrega. Para ler a garantia completa, acesse:
www.zebra.com/warranty

Serviços recomendados

Zebra OneCare Essential e Select: Maximize a disponibilidade, o valor e a efi-
ciência operacional dos dispositivos da Zebra com estes serviços completos que 
definem o padrão de suporte do setor.
Serviços de visibilidade da Zebra: Asset Visibility Service (AVS) e Operational 
Visibility Service (OVS): Opções em todo contrato de suporte Zebra OneCare, 
esses serviços fornecem dados de gerenciamento de dispositivos para levar o 
tempo em operação, a eficiência operacional e o retorno do investimentos dos 
dispositivos a um patamar superior.

Notas de rodapé

1. A velocidade de impressão não inclui a transferência dos dados. As especifica-
ções fornecidas são em um temperatura ambiente com a impressora conectada 
por convectividade USB, cartão por hora (cph).
OBS.: para obter qualidade de impressão e desempenho de impressora ideais, 
use os suprimentos genuínos da Zebra..
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Hospitalidade
• Eventos esportivos
• Concertos
• Conferências
• Festivais

Mercados e apli-
cações
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