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Zebra® ZXP Series 
3™ Kart Yazıcı 

Doğrudan karta baskı yapan Zebra 
ZXP Series 3 yazıcı, çeşitli özellikler 
ile olağanüstü baskı kalitesini ve 
de düşük bir sahip olma maliyetini 
bir arada sunar. Yüksek kapasiteli 
ve çeşitli ribbon opsiyonları, ve 
uygulama için uygun kart kalınlığını 
seçebilme olanağı ile ZXP Series 
3 yazıcı, sınıfının en ekonomik kart 
baskı çözümüdür. 
 
ZXP Series 3 yazıcı, tek ya da 
çift taraflı kartlar üzerine canlı, 
yüksek kalitede, tam renkli ya 
da monokrom baskı yapılmasını 
sağlar. Basit tasarımı, renkli 
dokunmatik noktaları ve şimdi 
daha az plastik ve daha fazla 
biyolojik olarak çözünebilir 
malzeme kullanılarak daha çevre 
dostu olan, değiştirilmesi kolay, 
yüksek kapasiteli Load-N-Go™ 

akıllı ribbonları sayesinde, ZXP 
Series 3 yazıcının kullanımı daha 
kolaydır. Zebra Z-Raster™ ana 
bilgisayar tabanlı görüntü işleme 
teknolojisi, baskı kalitesinden 
ödün vermeksizin yüksek hızda 
baskı olanağı sağlar. Yazıcının 
kompakt tasarımı onu dar 
çalışma alanlarında doğru tercih 
yapmaktadır. Akıllı kart ve manyetik 
şerit kodlama opsiyonları ile ZXP 
Series 3 yazıcı, kimlik ve giriş 
kontrol kartları, kişiselleştirilmiş 
hediye, üye ve müşteri kartları 
gibi çeşitli uygulama ve pazarların 
ihtiyaçlarına cevap verir. Standart 
Kensington™ kilit özelliği ve 
opsiyonel muhafaza kilidi ile ZXP 
Series 3 yazıcı, güvenlikli kart baskı 
çözümleri için idealdir.  

Print Touch
 
ZXP Series 3 yazıcıda entegre bir 
Yakın Saha İletişimi (NFC) çipi ve 
yazılımından oluşan Zebra Print 
Touch™ bulunmaktadır. 
NFC özellikli akıllı 
telefonunuzu yazıcının 
üzerindeki Zebra 
Print Touch logosuna tutarak 
başlıca yazıcı bilgilerini okuyup, 
Web-tabanlı yardım sayfalarını 
açabilirsiniz.  

Aşağıdaki Uygulamalar 
İçin İdealdir
 
Perakende / Konaklama / müşteri 
kartları, hediye kartları, üye 
kartları
Finans Hizmetleri / anında 
verilen finans kartları
Güvenlik / personel kimlik 
kartları, öğrenci kimlik kartları, 
giriş kontrol kartları
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ZEBRA® ZXP SERIES 3™ KART YAZICI
KISA TEKNİK ÖZELLİKLER*

Yazıcı Adı 
Zebra ZXP Series 3 Kart Yazıcı

Yazıcı Özellikleri 
•  Boya süblimasyonlu termal transfer doğrudan 

karta baskı 
• Tam renkli veya monokrom baskı 
• Tek ve çift taraflı baskı 
• 700 kart/saat, monokrom, tek taraflı 
• 180 kart/saat, tek taraflı, YMCKO 
• 140 kart/saat, çift taraflı, YMCKOK 
•  Standart CR-80 medya üzerine kenar boşluksuz 

baskı

Standart Özellikler 
•  Zebra Colours® ix Series™ ZXP 3 yüksek 

performanslı ribbonlar ile akıllı medya teknolojisi
•  Yüksek kapasiteli, Çevre Dostu, içeri bırakılan 

Load-N-Go™ ribbon kartuşları
• ZRaster™ ana bilgisayar tabanlı görüntü işleme 
• Otomatik ribbon kalibrasyonu 
• USB bağlantısı 
• Microsoft Onaylı Windows sürücüleri 
•  Online yazıcı dokümantasyonu ve araçları için 

Print Touch NFC etiketi
• 100 kartlık kapaklı besleyici (0.762mm) 
• 45 kart kapasiteli çıktı bölmesi (0.762mm) 
• 16 karakterli LCD kullanıcı kontrol ekranı 
• 300 dpi (11.8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü 
• Yazıcı iki yıl garantili 
• İlk yazıcı kafası iki yıl garantili (sınırsız geçiş) 
•  Bir yıl sistem çalışırken değiştirme özelliği 

(sadece ABD)
• Kensington güvenlik kilidi yuvası

Opsiyonel Özellikler 
• *Dahili 10/100 Ethernet bağlantısı 
• *CardSense™ tek kart besleme modu 
• ZebraCare™ ekstra ürün garanti programları 
• *Kilitlenebilir muhafaza ve kapalı çıktı bölmesi

Kodlama Opsiyonları ve Özellikleri 
• Manyetik şerit kodlayıcı 
 •  ISO 7811 (yeni ve yeniden kodlama, 1, 2 ve 3 

izli, yüksek ve düşük koersivite, düşey şerit, 
sadece 0.762mm kart kalınlığı)

•  Akıllı kart temas istasyonu 
• ISO 7816

•  *Temaslı ve temassız birarada 
• MIFARE® ISO 14443 (13.56 MHz)  
• ISO 7816 PC/SC uyumlu – 
• EMV® seviye 1 onaylı 
• 50 kart kapasiteli [0.762mm] harici çıktı bölmesi 
• USB ve Ethernet üzerinden kodlama özelliği 

Desteklenen Sürücüler   
•  Microsoft Windows Onaylı Yazıcı Sürücüleri:   

•  Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 
Windows 7 (32-bit ve 64-bit uyumlu),  Windows 
8 (32-bit ve 64-bit uyumlu)

•  Desteklenen sistemlerin güncel listesi için lütfen 
zebra.com’u ziyaret edin 

Medya Özellikleri 
NOT: ZXP Series 3 yazıcı, sadece yüksek 
performanslı Zebra True Colours ix Series ZXP 3  
ribbonlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır. 
•  Zebra ix Series akıllı teknolojisi ribbonu otomatik 

olarak algılayıp, onaylar
• Her ribbonda entegre temizleme rulosu bulunur 
•  Medya Başlangıç Kiti (tek taraflı) - 1 adet YMCKO 

ribbon, 280 adet 0.762mm PVC kart, temizleme 
rulosu

•  Opsiyonel Temizleme Kiti: 4 adet baskı motoru 
temizleme kartı ve 4 adet besleyici temizleme 
kartı, 1000 baskı/kart

True Colours ix Series ZXP 3 Ribbon
• YMCKO: 280 baskı/rulo 
• ½ YMCKO: 400 baskı/rulo 
• YMCKOK: 230 baskı/rulo 
• KdO: 700 baskı/rulo 
• KrO: 700 baskı/rulo 
• Siyah Monokrom: 2000 baskı/rulo 
• Kırmızı Monokrom: 1700 baskı/rulo 
• Mavi Monokrom: 1700 baskı/rulo 
• Altın Sarısı Monokrom: 1600 baskı/rulo 
• Gümüş Monokrom: 1600 baskı/rulo 
• Beyaz Monokrom: 1400 baskı/rulo

Kart Uyumluluğu 
NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı 
için orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanılması 
tavsiye edilir. 
• Kart Kalınlığı: 0.254-1.016mm  
•  Kart Boyutu: CR-80, ISO 7810 format, Type ID-1, 

54 mm x 86 mm
• Kart Malzemesi: PVC ve kompozit PVC 
• Akıllı Kart Temas – ISO 7816-1,2,3,4 
• Akıllı Kart Temassız MIFARE® ISO 14443A/B 
•  Spot Renkli veya monokrom baskı sadece 

0.508mm üzeri kart kalınlıklarında

İletişim Arabirimleri   
• USB V2.0 (kablo dahil) - standart 
• *Dahili 10/100 Ethernet - opsiyonel

Elektrik Özellikleri 
• Otomatik anahtarlamalı, tek fazlı AC güç kaynağı 
• Çalışma aralığı: 90-132VAC ve 190-264VAC RMS 
• Frekans aralığı: 47-63 Hz 
•  Güç gereksinimi, 100W maksimum sürekli ve 

607W peak (450 mikrosaniye için) çıktı gücüdür
• FCC Sınıf A 

Fiziksel Özellikler (standart model) 
• Yükseklik: 236 mm 
• Genişlik: 200 mm 
• Derinlik: 368 mm 
• Ağırlık: 5.3 kg
*Sahada terfi edilebilen opsiyonlar

CardStudio™ Yazılımı
Zebra CardStudio™, öğrenmesi kolay, 
kullanması kolay, komple bir kart 
tasarım ve kart düzenleme yazılım 
süitidir. En temelden en gelişmişe 
dek sunduğu özellikler ve tüm Zebra 
kart yazıcıları desteklemesi ile yüksek 
kalitede fotoğraflı kimlik kartları ve 
diğer kartların kolayca tasarım ve 
basımını sağlar. Daha fazla bilgi için: 
www.zebra.com/cardstudio 

Orijinal Zebra™ Sarf Malzemeleri
Optimum baskı kalitesi ve doğru 
yazıcı performansı için yüksek kalite 
standartlarına uygun orijinal Zebra 
sarf malzemeleri kullanılması tavsiye 
edilir. ZXP Series 3 kart yazıcı, 
sadece yüksek performanslı, yüksek 
kapasiteli Zebra True Colours™ ix 
ZXP Series 3 ribbonlarla çalışmak 
üzere tasarlanmıştır.


