
صفحة املواصفات

 ZEBRA® ZXP SERIES 7 PRO طابعة البطاقات ملكاتب اخلدمات

 Zebra® ZXP Series 7™ Pro
طابعة البطاقات ملكاتب اخلدمات 

حتسني اخلدمات اإلنتاجية للبطاقات في املوقع

الطابعة Zebra® ZXP Series 7 Pro تلبي االحتياجات املتزايدة ملكاتب اخلدمات واحلكومات في إنشاء وإصدار مناذج تعريف الهوية اآلمنة التي يعتمد عليها بسرعة 
مع تطوير الكفاءة والسرعة في مهام الطباعة الكبيرة. تتميز طابعة ZXP Series 7 Pro  بسهولة االستخدام وإنتاج عدد أكبر من البطاقات في وقت أقل وبتكلفة 

منخفضة عن أي طابعة أخرى من نفس فئتها. 

ZXP Series 7 Pro مصممة ومشيدة بشكل خاص لتلبية 
احتياجات طباعة البطاقات بكمية كبيرة.

أداء يعتمد عليه وطباعة صور بجودة عالية
شأنها شأن املوديالت ZXP Series 7، وZXP Series 7 Pro، فهي تقدم كذلك نفس 
األداء السريع واملعتمد عليه مع طباعة بطاقات واضحة املعالم بألوان زاهية مع 

صور ذات جودة عالية. مع توافر مزايا رائعة كالطباعة على جانب واحد أو على 
جانبني، وخيارات التشفير واالتصال، باإلضافة إلى آليات التأمني للحصول على 

احلماية، تتميز الطابعة ZXP Series 7 Pro باملرونة في تلبية احتياجات العمل في 
الوقت احلالي وفي املستقبل. 

مخازن عالية السعة
الطابعة ZXP Series 7 Pro مزودة مبخازن إدخال وإخراج قادرة على حمل عدد يصل 

إلى 250 بطاقة بالستيكية في املرة الواحدة وعدم احلاجة إلى اإلشراف املتواصل من 
قبل العاملني. يتم ترتيب وتكدس البطاقات في مخزن اإلخراج بطريقة األول في 
الدخول هو األول في اخلروج وبالتالي تنتفي احلاجة إلى فرز البطاقات بعد انتهاء 

مهمة الطباعة. من املمكن إزالة مخزني اإلدخال واإلخراج من أجل إعادة حتميل 
البطاقات بشكل سريع وسهل.

مستلزمات متوافقة
مخازن اإلدخال واإلخراج عالية السعة متوافقة مع خيارات الشريط ذات السعة 

العالية. والنتيجة؟ يؤدي انخفاض الوقت الذي يقضيه املشغل في استبدال 
املستلزمات وعمليات قطع اإلنتاج األقل إلى  احلصول على تشغيل أكثر كفاءة 

واقتصاد في التكاليف أكبر.

.ZXP SERIES 7 PRO متتع بطباعة البطاقات بسرعة وموثوقية وبكميات كبيرة باستخدام الطابعة

 تفضل بزيارة املوقع WWW.ZEBRA.COM/ZXPSERIES7PRO أو 

WWW.ZEBRA.COM/CONTACT دليل االتصال العاملي اخلاص بنا على

الطابعة ZXP Series 7 Pro مثالية في اجملاالت التالية: 

الرعاية الصحية والتعليم

بطاقات هوية العاملني والطالب، وبطاقات مراقبة دخول العاملني	 

املستشفيات ومتاجر البيع بالتجزئة

اللعب، الوالء، العضوية، بطاقات الهدايا، األلعاب الرياضية، الترفيه	 

احلماية العالية

أوراق اعتماد احلكومة، التحكم األمن في الوصول، املرافق املالية	 
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املقرات الرئيسية للشركة وفي أمريكا 
الشمالية

+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

املقرات الرئيسية في آسيا واحمليط 
الهادئ

+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

املقرات الرئيسية في أوروبا والشرق 
األوسط وإفريقيا

zebra.com/املواقع
mseurope@zebra.com

املقرات الرئيسية في أمريكا الالتينية
+1 847 955 2283

la.contactme@zebra.com
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 ZEBRA® ZXP SERIES 7 PRO طابعة البطاقات ملكاتب اخلدمات

ZXP SERIES 7 PRO نظرة عامة على مواصفات
امليزات القياسية

دقة طباعة 300 نقطة في البوصة / 11.8 نقطة لكل مللي	 
 	Ethernet 10/100و USB 2.0 اتصال باستخدام
 أداة تشفير الشريط املغناطيسي — AAMVA، و ISO 7811 )اجلديدة واملشفرة مسبقاً، 	 

واملسارات 1،و2، و3، وقوة قهرية عالية ومنخفضة( 
 	Microsoft® محركات معتمدة من ميكروسوفت ويندوز
وحدة إدخال تغذية بسعة 250 بطاقة )30 مللي(	 
يستوعب مخزن الرفض 15 بطاقة )30 مللي(	 
 مخزن إخراج بآلية األول في الدخول هو األول في اخلروج بسعة 200 بطاقة 	 
إمكانية تغذية البطاقات الفردية	 
 	ix Series تقنية الوسائط الذكية
 شاشة عرض مشغل LCD مزودة بـ21 حرف × 6 خطوط مع مفاتيح اختيار قابلة للتهيئة	 
 	Kensington® فتحة بقفل طبيعي
 مفتاح ترخيص لبرنامج Zebra Virtual PrintWare PrintMonitor من أجل مراقبة طابعات 	 

البطاقة املرتبطة بالشبكة.
ضمان غير محدود لعامني على الطابعة ورأس الطباعة	 

امليزات االختيارية

 	 FIPS 201 وحدة تغليف على جانبني متوافق مع املعيار
 وحدة خيار التشفير SmartCard )البطاقة الذكية( املزودة بخاصية التالمس/ بدون تالمس 	 

االختيارية
خزانة قابلة للقفل ووحدة تغذية البطاقات	 
برامج ضمان املنتج املمتدة	 
 	802.11b/g توصيل السلكي بقدرة
 ماسحة ضوئية للباركود أحادية األبعاد	 

مالحظة: وحدة تغليف على جانبني متوافقة مع املعيار FIPS201 موجودة فقط في أمريكا 
الشمالية.

اخلصائص املادية

األبعاد

 x 3.5 بوصة. العمق x 10.9 الطابعة فقط: 12 بوصة. االرتفاع
بوصة. العرض 27.5 بوصة.

306 مم االرتفاع x 277 مم العمق x 90 مم العرض 699 مم

الطابعة مع وحدة التغليف: 12 بوصة. االرتفاع x 10.9 بوصة. 
العمق x 3.5 بوصة. العرض 38 بوصة.

306 مم االرتفاع x 277 مم العمق x 90 مم العرض 964 مم

الوزن
الوزن )الطابعة فقط(: 26.9 رطل/ 12.2 كغم

الوزن )الطابعة مع وحدة التغليف(: 39.5 رطل/ 17.9 كغم

البيئة

59 فهرنهايت إلى 95 فهرنهايت / 15 مئوية إلى 35 مئويةدرجة حرارة التشغيل

23 فهرنهايت إلى 158 فهرنهايت / 5- مئوية إلى 70 مئويةدرجة احلرارة عند التخزين

 التشغيل
الرطوبة

من %20 إلى %80 بدون تكثف

 التخزين
الرطوبة

من %10 إلى %90 بدون تكثف

مواصفات الطباعة والتغليف

 طباعة بتكرار املادة الصبغية لأللوان أو الطباعة بالنقل احلراري أحادي اللون	 
الطباعة على جانب واحد وعلى اجلانبني	 
جودة طباعة فوتوغرافية تقريبية	 
• الطباعة الكاملة على وسائط CR-80 القياسية	 
إمكانية الطباعة والتشفير والتغليف بشكل فوري	 
 التغليف املوفر للوقت على جانب واحد- وجانبني بعملية إمرار واحدة	 
 طباعة 1375 بطاقة/ ساعة أحادية اللون على جانب واحد أو 555 بطاقة/ ساعة على 	 

اجلانبني
 300 بطاقة/ساعة، كاملة األلوان، وذات وجه واحد )YMCKO( وطباعة على جانب واحد - 	 

على جانبني
 225 بطاقة/ساعة، كاملة األلوان، وذات وجه واحد )YMCKOK( وطباعة على جانبني- على 	 

جانب واحد
 270 بطاقة/ساعة، كاملة األلوان، وذات وجه واحد YMCKO وطباعة على جانب واحد - على 	 

جانبني مع التغليف 200 بطاقة/ساعة، كاملة األلوان، وذات وجه واحد YMCKOKO وطباعة 
على جانبني  - على جانب واحد مع التغليف

 مالحظة: خرج طباعة )بطاقات في الساعة( استناداً إلى الطباعة الدفعية مع 
توصيل USB. قد تختلف األوقات باختالف تهيئة الكمبيوتر.

خيارات التشفير واملواصفات

 	Mألداة تشفير التالمس اخلارجية ISO 7816 محطة تالمس البطاقات الذكية 
 ®Combined MIFARE أداة تشفير التالمس ISO 14443 A & B )بسعة 13.56 ميغاهرتز( مع 	 

شهادة EMV  من املستوى 1، وتوافق PC/SC )مدعوم عبر USB وإيثرنت(
 	

 EPCglobal®

مواصفات املستلزمات

 عالمات RFID ذات التقنية الذكية من Zebra للمصادقة والتشغيل األوتوماتيكي أشرطة 	 
i Series وطبقات تغليف ،ix Series

بكرات تنظيف البطاقة الوارد مع كل علبة أشرطة 	 
 مستلزمات تنظيف مصممة خصيصاً لتسهيل إجراء الصيانة الوقائية	 

 True Colors ix أشرطة
Series

YMCKO: 250 أو 750 صورة/ لفة	 
YMCUvK: 750 صورة/ لفة	 
YMCKOK: 250 أو 750 صورة/ لفة	 
½-لوح YMC,كامل KO: 1250 صورة/ لفة	 
KdO و KrO: 2000 صورة/ لفة	 
WrKr: 2000 صورة/ لفة	 
 أحادي اللون أزرق، أحمر، ذهبي، فضي: 5000 صورة/ لفة	 
أحادي اللون أسود: 2500 أو 5000 صورة/ لفة	 
أحادي اللون أبيض: 4000 صورة/ لفة	 
رمادي مقاوم للخدش: 3250 صورة/ لفة	 
ألوان أخرى متوفرة عند الطلب	 

 True Secure طبقات تغليف
i Series

 طبقة تغليف علوية وسفلية 1.0 مللي بدون بطانة 	 
وفاقد: 750 صورة/ لفة

 أنواع التغليف: شفاف، شريط مغناطيسي، بطاقة 	 
ذكية، تصميمات بخلفيات شاشة مجسمة

 تتوافر طبقات تغليف مخصصة مع صور مسجلة أو 	 
صور مكتوبة باليد للخلفية عند الطلب

 البطاقة
 املواصفات/

التوافق

سمك البطاقة )غير مغلفة(: 10 - 50 مللي )0.25 - 1.27 مم(	 
سماكة البطاقة اخلاصة بالتغليف: 30 مللي )0.76 مم(	 
 	ID-1  نوع ،ISO 7810 تنسيق ،CR-80 :حجم البطاقة
 	 composite, ABS cards,و PVC مادة البطاقة: بطاقات 

 Teslin® compositeو ,PET, PET-G, PET-F, PETix
 بطاقات التقنية: بطاقات ذكية متالمسة وغير 	 

متالمسة
 بطاقات خاصة: ذات ظهر الصق، لوحة توقيع، بطاقات 	 

شفافة مع حاجز لألشعة حتت احلمراء

مالحظة: للحصول على أفضل مستويات الطباعة وأعلى 
 ™Zebra مستويات أداء الطابعة، استخدم مستلزمات

األصلية.

البرنامج

 مبا في ذلك مفتاح ترخيص لبرنامج Zebra Virtual PrintWare PrintMonitor من أجل 	 
مراقبة طابعات البطاقة املرتبطة بالشبكة. 

 	ZMotif SDKالكود التجريبي والدعم لـ
 	 Toolbox: مع مزايا األداة املساعدة Microsoft Windows برامج تشغيل طابعة معتمدة من 

 Windows 7 بت Server 2003 (32 وبت Windows XP )32 bit(،Vista )32 
 in 8 Proو Windows 8 و64 بت Server 2008 (32 32 و64 بت( 

Windows 10 ،)بت Server 2012 (64 ،)32 بت، و64 بت(
تصميم بطاقة CardStudio وبرنامج إصدار 	 
 	Zebra PrintWare PrintManager دعم برنامج

مالحظة: برجاء اإلطالع على www.zebra.com للحصول على قائمة محدثة باألنظمة املدعومة. 

وصالت االتصال

USB 2.0: دعم تعريف الطابعة خلاصية التوصيل والتشغيل، إيثرنت 10/100، واخليار الالسلكي 
802.11b/g

املواصفات الكهربائية

طاقة التيار املتفاوت ذات الطور الواحد مبيزة التحويل األوتوماتيكي، وتيار متردد 90V–264 فولت، 
و63-47 هرتز )60-50 هرتز قيمة أسمية(، فئة A من جلنة االتصاالت الفيدرالية

مستلزمات ZEBRA املتوافقة للحصول على كفاءة تشغيلية عالية وخفض 
التكاليف 

وسائط 
الشريط

 مخزن إدخال وإخراج سعة 
250 بطاقة

عمليات 
الطباعة 

باأللوان

750 صورة لكل 
شريط

 :3X إخراج وإدخال البطاقات املتوافقة 
250 بطاقة )x3( = 750  = 3 عليبات تغذية البطاقات 

YMCKO الكاملة لكل شريط

عمليات 
الطباعة بلون 

أحادي

5,000 صورة 
لكل شريط

 :20X إخراج وإدخال البطاقات املتوافقة 
250 بطاقة )x3( = 5000  = 20 عليبات تغذية البطاقات 

الكاملة لكل شريط أحادي أسود


