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Drukarka kart Zebra® 
ZXP Series 3™ 

Drukarka ZXP Series 3 Zebry do 
bezpośredniego druku kart (direct-
to-card) zapewnia bogaty zestaw 
funkcji i doskonałą jakość druku – 
oraz niski koszt eksploatacji. Dzięki 
takim cechom jak obsługa różnego 
rodzaju taśm o podwyższonej 
długości oraz możliwość doboru 
grubości kart do wymagań danego 
zastosowania drukarka ZXP Series 
3 jest najekonomiczniejszym 
rozwiązaniem do druku kart w 
swojej klasie. 
 
ZXP Series 3 oferuje żywe wydruki 
wysokiej jakości w pełnym  
kolorze i monochromatyczne  
na kartach jedno- i dwustronnych. 
Obsługa modelu ZXP Series 3 
jest uproszczona dzięki intuicyjnej 
konstrukcji, kolorowym punktom 
dotykowym oraz dłuższym 
inteligentnym taśmom Load-N-
Go™ łatwym do wymiany, które 
są teraz przyjazne dla środowiska, 
gdyż do ich produkcji wykorzystuje 
się mniej plastiku, a więcej 
materiału biodegradowalnego. 

Opracowana przez Zebrę 
technologia przetwarzania obrazu 
w komputerze ZRaster™ pozwala 
na drukowanie z dużą szybkością – 
bez pogorszenia jakości wydruku.  
Dzięki kompaktowej konstrukcji 
urządzenie mieści się łatwo  
w ograniczonej przestrzeni 
roboczej. Opcje kodowania kart 
chipowych i paska magnetycznego 
pozwalają drukarkom ZXP Series 3 
spełniać potrzeby różnych rynków 
i zastosowań w zakresie druku 
kart, w tym kart identyfikacyjnych 
i kart kontroli dostępu oraz 
personalizowanych kart 
upominkowych, członkowskich 
i lojalnościowych. Zamek 
Kensington™ w wyposażeniu 
standardowym i opcjonalnie 
zamykana na kluczyk obudowa  
to cechy, dzięki którym ZXP Series 
3 jest idealnym rozwiązaniem 
do druku kart wymagających 
zabezpieczeń.   

Print Touch
 
Drukarka ZXP Series 3 
wyposażona jest  
w system Print Touch™ 
firmy Zebra – wbudowany chip 
i oprogramowanie do obsługi 
komunikacji bezprzewodowej 
Near Field Communication 
(NFC). Wystarczy przytrzymać 
smartfon z obsługą komunikacji 
NFC przy logo Zebra Print Touch 
na drukarce, aby odczytać 
najważniejsze informacje  
z drukarki i otwierać internetowe 
strony pomocy.  

Optymalne zastosowania
 
Handel detaliczny / Rekreacja / 
karty lojalnościowe, 
upominkowe, członkowskie 
Usługi finansowe / karty 
płatnicze wydawane na miejscu
Ochrona osób i mienia / 
identyfikatory pracownicze, 
legitymacje studenckie, karty 
kontroli dostępu



Nie wyrzucaj – oddaj na makulaturę!
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DRUKARKA KART ZEBRA® ZXP SERIES 3™
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE* 

Nazwa drukarki  

Drukarka kart Zebra ZXP Series 3

Parametry druku  

•  Druk termosublimacyjny termotransferowy 
bezpośrednio na karcie  

• Druk w pełnym kolorze lub monochromatyczny 
• Druk jedno- i dwustronny 
•  700 kart/godz. w druku monochromatycznym 

jednostronnym 
• 180 kart/godz. w druku jednostronnym YMCKO  
• 140 kart/godz. w druku dwustronnym YMCKOK  
•  Druk od krawędzi do krawędzi na standardowych 

nośnikach CR-80

Wyposażenie standardowe  

•   Taśmy wysokiej klasy True Colours® ix Series™ 
ZXP 3 z inteligentną technologią nośników

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

•  ZRaster™ – technologia przetwarzania obrazu  
w komputerze

• Automatyczna kalibracja taśmy 
• Interfejs USB 
• Sterowniki z certyfikatem Microsoft Windows  
•  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 45 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)

•  Gniazdo na zamek Kensington do zabezpieczenia 
drukarki

Wyposażenie opcjonalne  

• *Wbudowany interfejs Ethernet 10/100 
• *Tryb podawania pojedynczych kart CardSense™ 
•  Programy rozszerzonej gwarancji na produkty 

ZebraCare™
•  *Zamykana na kluczyk obudowa  

z nieprzejrzystym odbiornikiem wydruków

Opcje i parametry kodowania  

• 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

• Stacja stykowa kart chipowych  
• ISO 7816 
• *Połączony koder kart stykowych i zbliżeniowych  
• MIFARE® ISO 14443 (13,56 MHz)  
• Zgodny ze standardem ISO 7816 PC/SC – 
• Certyfikat EMV poziom 1  
•  Zewnętrzny odbiornik wydruków na 50 kart 

(30 mil/0,762 mm)
• Możliwość kodowania przez USB i Ethernet

Obsługa sterowników    

•  Sterowniki drukarki z certyfikatem 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 nośników  

UWAGA: Drukarka ZXP Series 3 przeznaczona jest 
do współpracy tylko z taśmami Zebra True Colours 
ix Series ZXP 3 wysokiej klasy.
•  Inteligentna technologia Zebra ix Series 

automatycznie wykrywa i weryfikuje taśmę
• Zintegrowany wałek czyszczący z każdą taśmą 
•  Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych 

(jednostronnych) – jedna taśma YMCKO, 280 kart 
PVC 30 mil/0,762 mm, wałek czyszczący 

•  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 3

• YMCKO: 280 wydruków na rolkę 
• ½ YMCKO: 400 wydruków na rolkę 
• YMCKOK: 230 wydruków na rolkę 
• KdO: 700 wydruków na rolkę 
• KrO: 700 wydruków na rolkę 
•  Czarna monochromatyczna: 2000 wydruków  

na rolkę
•  Czerwona monochromatyczna: 1700 wydruków 

na rolkę
•  Niebieska monochromatyczna: 1700 wydruków 

na rolkę
•  Złota monochromatyczna: 1600 wydruków  

na rolkę
•  Srebrna monochromatyczna: 1600 wydruków 

na rolkę
•  Biała monochromatyczna: 1400 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: CR-80, ISO 7810, typ ID-1,  

54 mm x 86 mm
• Materiał kart: PVC i PVC kompozytowe 
• Stykowe karty chipowe – ISO 7816-1,2,3,4 
•  Zbliżeniowe karty chipowe – MIFARE® ISO 

14443A/B 
•  Tylko druk monochromatyczny lub kolor spotowy 

na kartach o grubości poniżej 20 mil

Interfejsy    

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

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 fizyczne (model standardowy)  

• Wysokość: 236 mm 
• Szerokość: 200 mm 
• Głębokość: 368 mm 
• Waga: 5,3 kg
*Opcje instalowane w terenie

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 
identyfikatorów 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 
Zebra™
Oryginalne materiały eksploatacyjne 
Zebra spełniają surowe standardy 
jakości i są zalecane w celu 
zapewnienia optymalnej jakości 
druku i właściwego działania 
drukarki. Drukarka kart ZXP Series 
3 przeznaczona jest do współpracy 
tylko z taśmami wysokiej klasy  
o podwyższonej długości Zebra True 
Colours™ ix ZXP Series 3.  


