
Zebra ZXP Series 3 1صحيفة بيانات طابعة البطاقات

Zebra® ZXP Series 3™
طابعة البطاقات

 Zebra ZXP Series ”الطابعة “مباشر إلى البطاقة

3 تقدم مجموعة من املزايا وجودة الطباعة العالية 

والرائعة -  كل ذلك بتكلفة منخفضة. السعة 

 ZXP العالية واجملموعة الكبيرة خليارات الشريط في

Series 3 باإلضافة إلى إمكانية االختيار ما بني 

سماكة البطاقات مبا يتناسب مع التطبيق يجعل 

الطابعة ZXP Series 3 هي أكثر حلول طباعة 

البطاقات األكثر فعالية واألقل تكلفة في فئتها.

تقدم الطابعة ZXP Series 3  طباعة للبطاقات 

بألوان متكاملة عالية اجلودة مفعمة باحليوية بلون 

أحادي على جانب واحد أو على اجلانبني. يتميز تشغيل 

ZXP Series 3  بكونه مبسط مع تصميم بسيط، 

 ™Load-N-Go ونقاط ملس ملونة وأشرطة ذكية

عالية السعة سريعة االستبدال وهي غير ضارة 

بالبيئة الستخدامها مواد بالستيكية أقل ومواد 

قابلة للتحلل احليوي أكثر. تقنية معاجلة الصور 

املستندة إلى مضيف ™ZRaster من Zebra تتيح 

طباعة عالية السرعة- بدون تعريض اجلودة ألي 

خفض. تصميم الطابعة املدمج الذي ال يشغل 

مساحة يجعلها اخليار املالئم لبيئة العمل ذات 

املساحة الضيقة. تتيح خيارات تشفير البطاقة 

 ZXP الذكية والشريط املغناطيسي للطابعة

Series 3 أن تلبي احتياجات تشكيلة واسعة من 

األسواق والتطبيقات مبا في ذلك بطاقات الهوية 

وبطاقات دخول األماكن والهدايا الشخصية وبطاقات 

العضوية وبطاقات الوالء. جتعل مزايا التأمني 

القياسية Kensington وقفل الغالف االختياري 

من الطابعة  ZXP Series 3 منوذجية حللول طباعة 

البطاقات اآلمنة.

Print Touch

 Print خاصية  ZXP Series 3 تتضمن الطابعة

Touch™ من Zebra  وهي مدمجة مع شريحة 

وبرنامج تقنية التواصل قريب املدى )NFC(.س 

كل ما عليك هو تثبيت هاتفك 

الذكي املزود بتقنية NFC على شعار 

Print Touch من Zebra املوجود 

على الطابعة من أجل قراءة معلومات الطابعة 

األساسية وبدء صفحات املساعدة املستندة إلى 

الويب. 

منوذجية للتطبيقات

بطاقات البيع بالتجزئة/ الضيافة / الوالء، 

وبطاقات الهدايا وبطاقات العضوية

بطاقات اخلدمات املالية / البطاقات املالية 

لإلصدار الفوري

بطاقات األمن / بطاقات هويات املوظفني، بطاقات 

هوية الطالب، وبطاقات دخول األماكن
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Zebra ZXP Series 3 طابعة البطاقات
حملة سريعة عن املواصفات*

اسم الطابعة 

Zebra من ZXP Series 3 طابعة بطاقات

مواصفات الطباعة

• طابعة “مباشر إلى البطاقة” بالنقل احلراري بتكرير املادة الصبغية
• الطباعة كاملة األلوان أو أحادية اللون

• الطباعة على جانب واحد وعلى اجلانبني
• 700 بطاقة في الساعة على جانب واحد بلون واحد
YMCKO 180 بطاقة في الساعة على جانب واحد •

YMCKOK 140 بطاقة في الساعة على جانبني •
• الطباعة الكاملة على وسائط CR-80 القياسية

امليزات القياسية

•  أشرطة True Colours® ix Series™ ZXP 3 عالية األداء مزودة بتقنية 
وسائط ذكية

• خراطيش شريط ™Load-N-Go عالية السعة غير ضارة بالبيئة
ZRaster™ تقنية معاجلة الصور املستندة إلى مضيف •

• املعايرة األوتوماتيكية للشريط
USB التوصيل بتقنية •

Microsoft برامج تشغيل معتمدة من •
•  بطاقة Print Touch NFC للحصول على األدوات والوثائق اخلاصة بالطابعة 

عبر اإلنترنت

• وحدة تغذية مغطاة بسعة 100 بطاقة )30 مللي(
• مخزن إخراج بسعة تتسع 45 بطاقة )30 مللي(

• شاشة عرض LCD تسع 16 حرف يتم التحكم فيها من قبل املشغل 
• دقة طباعة 300 نقطة في البوصة )11.8 نقطة/مم(

• ضمان ملدة عامني على الطابعة
• ضمان لعامني على رأس الطباعة األصلية )عمليات مترير غير محدودة(

• ضمان عام للتبديل الفوري )الواليات املتحدة فقط(
Kensington فتحة القفل اآلمنة •

امليزات االختيارية

• *توصيل تقنية إيثرنت  10/100 مدمجة
CardSense™ وضع تغذية البطاقات الفردية* •
ZebraCare™ برامج ضمان املنتج املمتدة من •

• *خزانة قابلة للقفل وصندوق خرج محجوب

خيارات التشفير واملواصفات

• أداة تشفير الشريط املغناطيسي
•  ISO 7811 )مسارات 1، و2، و3 جديدة وُمعاد تشفيرها، ومجال عاٍل   

ومنخفض، وشريط ألسفل، وسمك البطاقة 30 مللي

• محطة تالمس البطاقات الذكية
ISO 7816 •  

• *متالمسة وغير متالمسة مدمجة
• MIFARE® ISO 14443 )ميجاهرتز 13.56(  

– ISO 7816 PC/SC التوافق مع •  
EMV® مستوى 1 معتمد •  

• مخزن إخراج خارجي بسعة تتسع 50 بطاقة ]30 مللي[  
Ethernetو ،USB القدرة على التشفير عبر •  

برامج التشغيل املدعومة 

Microsoft Windows: برامج تشغيل الطابعة املعتمدة من •
Windows XP VistaæServer 2003æ Server 2008æ  •   

 Windows 7 )بت و-64بت املتوافقة و -32( 

Windows 8 )بت و-64بت املتوافقة و -32( .

•  برجاء زيارة zebra.com للحصول على قائمة محدثة باألنظمة   
املدعومة

مواصفات الوسائط

مالحظة: الطابعة ZXP Series 3 مصممة للعمل مع األشرطة عالية 

املستوى Zebra True Colours ix Series ZXP 3 فقط دون غيرها.

•  التقنية الذكية Zebra ix Series تعمل على الكشف عن الشريط 
ً والتأكد منه أوتوماتيكيا

• بكرة تنظيف مدمجة متضمنة لكل شريط
•  طقم تنظيف اختياري: 4 بطاقات تنظيف محرك الطباعة و4 بطاقات 

تنظيف وحدة تغذية البطاقات، 1000 صورة/ بطاقة

True Colours ix Series ZXP 3 شريط

• YMCKO: 280 صورة/ لفة
• ½ YMCKO: 400 صورة/ لفة
• YMCKOK: 230 صورة/ لفة

• KdO: 700 صورة/ لفة
• KrO: 700 صورة/ لفة

• أحادي اللون أسود: 2000 صورة/ لفة
• أحادي اللون أحمر: 1700 صورة/ لفة

• أحادي اللون أزرق: 1700 صورة/ لفة
• أحادي اللون ذهبي: 1600 صورة/ لفة

• أحاديي اللون فضي: 1600 صورة/ لفة
• أحادي اللون أبيض: 1400 صورة/ لفة

توافق البطاقة

مالحظة: للحصول على أفضل مستويات جودة الطباعة واألداء األمثل 

للطابعة، يوصى باستعمال مستلزمات Zebra األصلية.

• سماكة البطاقة: 40-10 مللي
 •  حجم البطاقة: تنسيق CR-80, ISO 7810, نوع ID-1 54 مم 

)2.12 بوصة( × 86 مم 3 )3.38بوصة(

PVC composite و PVC :مادة البطاقة •
ISO 7816-1,2,3,4 - تالمس البطاقات الذكية •

MIFARE® ISO 14443A/B بطاقة ذكية بال تالمس •
•  طباعة باأللوان املوضعية أو باأللوان األحادية فقط على بطاقة سماكتها 

> 20 مللي

وصالت االتصال 

• USB V2.0 - )الكابل مضمن( - قياسي
• *تقنية إيثرنت  10/100 مدمجة - اختيارية

املواصفات الكهربائية

• طاقة تيار متناوب أحادية الطور قابلة للتبديل األوتوماتيكي
RMS نطاق التشغيل: تيار متردد 132-90 فولت و264-190 فولت •

• نطاق التردد: 63-47 هرتز
•  املتطلب الكهربائي يبلغ 100 وات كحد أقصى بشكل متواصل ولطاقة 

اخلرج هي 607 وات في الذروة )تصل إلى 450 ميكروثانية(

A موافقة جلنة االتصاالت الفيدرالية فئة •

املواصفات املادية )املوديل القياسي(

• االرتفاع: 236 مم )9.3 بوصة(
• العرض: 200 مم )7.9 بوصة(

• العمق: 368 مم )14.5 بوصة(
• الوزن: 5.3 كجم )11.6 رطل(

*خيارات قابلة للترقية في احلقل

CardStudio™ برنامج

يعد ™CardStudio من Zebra مجموعة برامج لتصميم 

البطاقات املتكاملة وإصدارها وتتميز مجموعة البرامج 

هذه بسهولة تعلمها وسهولة تشغيلها. يعمل 

على سهولة تصميم وطباعة بطاقات هوية الصور 

عالية اجلودة والبطاقات األخرى، ومزود مبيزات أساسية 

 .Zebra ومتقدمة، ودعم جلميع طابعات البطاقات

 للحصول على املزيد من املعلومات، برجاء زيارة 

.www.zebra.com/cardstudio

مستلزمات ™Zebra األصلية

مستلزمات Zebra األصلية تفيء مبعايير اجلودة الصارمة 

ويوصى باستخدامها للحصول على أعلى مستويات 

 ZXP الطباعة وأداء الطابعة املالئم. طابعة البطاقات

Series 3 مصممة للعمل مع األشرطة عالية املستوى 

Zebra True Colours™ ix ZXP Series 3 عالية األداء 

فقط دون غيرها.


