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Retransferowa drukarka 
kart Zebra® ZXP Series 8™

Innowacyjna, najlepsza w klasie retransferowa 
drukarka kart
Wykorzystaj najlepszą w 
klasie przepustowość i funkcje 
zwiększające wydajność i drukuj 
błyskawicznie na żądanie karty 
plastikowe w żywych kolorach 
– dzięki wysoko zaawansowanej 
retransferowej drukarce kart 
ZXP Series 8 firmy Zebra i jej 
oczekującemu na patent procesowi 
przenoszenia obrazu. Nawet przy 
pracy z niezrównaną szybkością 
drukarka zapewnia wysoką, niemal 
fotograficzną jakość obrazu o 

bogatych i jednolitych kolorach i 
niezwykle ostrej rozdzielczości.

Drukarka ZXP Series 8 
wyposażona jest w oparte na 
XML oprogramowanie ZMotif™ 
ułatwiające integrację z aplikacjami 
przedsiębiorstwa. Modułowa 
budowa drukarki oferuje elastyczne 
możliwości dodawania różnych 
opcji kodowania odpowiednio do 
potrzeb.

Idealna do takich 
zastosowań jak:

• identyfikatory i karty kontroli 
dostępu

• prawa jazdy 
• dowody osobiste i karty 

rejestracyjne wyborców
• natychmiastowe wydawanie kart 

bankowych
• personalizowane karty 

upominkowe, członkowskie i 
lojalnościowe 

• karty chipowe w turystyce, 
sektorze gier i rozrywki
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Doskonała wydajność

•  Najlepsza w tej klasie przepustowość drukowania, 
kodowania i laminowania – częściowo dzięki 
oczekującemu na patent jednoczesnemu 
dwustronnemu procesowi retransferowemu oraz 
efektywnemu trybowi drukowania w orientacji 
poziomej – zwiększa wydajność operacyjną bez szkody 
dla jakości

•  Technologia przetwarzania obrazu firmy Zebra 
pozwala uzyskać fotograficzną jakość koloru i 
rozdzielczość obrazu, które spełnią Twoje wymagania 
dotyczące jakości druku i wizerunku marki

•  Wewnętrzna i zewnętrzna konstrukcja zapewnia 
niezawodność i trwałość – ograniczając koszty napraw 
i przestoje.

Łatwa integracja i zarządzanie drukarkami

•  Dzięki opartym na XML sterownikom i pakietowi 
SDK ZMotif drukarka jest gotowa do pracy w 
przedsiębiorstwie, a sterowniki i narzędzia do 
zarządzania umożliwiają łatwą instalację i szybsze 
wdrażanie, zapewniając działom IT oszczędność czasu i 
kosztów

•  Sterowniki z certyfikatem Microsoft® Windows® 
zapewniają zgodność z aplikacjami, łatwość obsługi i 
ochronę nakładów poniesionych na dotychczasową 
infrastrukturę oprogramowania

•  Interfejsy USB i Ethernet w wyposażeniu standardowym 
ułatwiają integrację w systemach lokalnych lub 
sieciowych.

Modułowa budowa z możliwością dodawania opcji przy 
zakupie lub później

•  Koder paska magnetycznego
• Kodery stykowych i zbliżeniowych kart chipowych
• Jedno- lub dwustronna laminacja
• Interfejs bezprzewodowy 802.11b/g
•  Zamykana na kluczyk obudowa i podajnik kart 

(zamek mechaniczny z dwoma kluczami)
•  Podajnik kart umożliwiający łatwą wymianę  

rodzajów kart.

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 ZXP Series 8 przeznaczona jest do współpracy tylko z taśmami barwiącymi 
Zebra True Colours i Series, folią transferową Zebra True Colours i Series oraz laminatami 
Zebra True Secure i Series.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/zxpseries8

Drukarka ta oferuje dużą szybkość i modułową budowę. Nadaje się 
idealnie do zastosowań wymagających wydruków wysokiej jakości  
i wysokiego poziomu bezpieczeństwa lub możliwości drukowania na 
kartach o nierównej powierzchni.

INNOWACYJNA, SZYBKA I ELASTY- 
CZNA DRUKARKA RETRANSFEROWA 

Zabezpieczenia

•  Opcjonalny moduł laminatora do jedno- lub 
dwustronnej laminacji

•  Folia transferowa wyraźnie pokazuje ślady 
manipulowania, zapewniając dodatkową ochronę 
przed oszustwami

•  Opcjonalnie zamykana na kluczyk obudowa i 
podajnik kart chronią przed nieuprawnionym 
użyciem

•  Gniazdo na zamek Kensington® umożliwia 
przymocowanie drukarki do stacji roboczej 

•   Funkcja usuwania danych z panelu K taśmy 
barwiącej

Oryginalne materiały eksploatacyjne Zebra

Inteligentne taśmy barwiące i folie transferowe Zebra 
True Colours® i Series™ automatycznie kalibrują 
drukarkę – zwiększając wydajność, ograniczając 
przestoje i minimalizując potrzebę nauki obsługi 
urządzenia.

•  Laminaty True Secure™ i Series Zebry tworzą karty 
identyfikacyjne o wysokim poziomie zabezpieczeń, 
a opatentowany laminat bez podkładu nie generuje 
odpadów i obniża koszt w przeliczeniu na kartę

•  Wybierz markę Zebra, aby drukować karty plastikowe 
wysokiej jakości różnych typów i z różnych 
materiałów

•  by uzyskać wydruki wysokiej jakości, korzystaj z taśm 
barwiących, folii transferowej i laminatów  
marki Zebra

•  Skorzystaj z oferowanych przez Zebrę usług 
projektowania na indywidualne zamówienie, aby 
stworzyć unikatowy hologram w laminacie dla 
lepszego zabezpieczenia.



3Retransferowa drukarka kart Zebra ZXP Series 8 – zestawienie danych

O RETRANSFEROWEJ TECHNOLOGII DRUKU

Usługi serwisowe ZebraCare™

Ogranicz przestoje drukarek oraz wynikające z nich przerwy 
w pracy i nieplanowane koszty napraw, wybierając umowę 
serwisową ZebraCare. Jest to ekonomiczny sposób 
planowania corocznych wydatków na konserwację. W 
ramach umowy przeszkoleni technicy Zebry przywrócą 
drukarkę do stanu fabrycznego. Zebra oferuje szereg planów 
odpowiadających potrzebom budżetowym i biznesowym 
klientów.

Oprogramowanie Zebra CardStudio™

Oprogramowanie CardStudio Zebry pozwala łatwo 
projektować i drukować profesjonalnie wyglądające karty. 
Dzięki oprogramowaniu CardStudio możesz maksymalnie 
wykorzystać wszystkie funkcje drukarki ZXP Series 8, w tym 
kodowanie kart chipowych i laminację. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.zebra.com/cardstudio

W odróżnieniu od tradycyjnych drukarek kart, w których głowica 
drukuje przez taśmę barwiącą bezpośrednio na karcie, drukarki 
retransferowe drukują na elastycznej, przezroczystej folii, która jest 
następnie termicznie łączona z kartą. Generalnie druk retransferowy 
oferuje następujące zalety:

• wyższa jakość obrazu i rozdzielczość druku
• możliwość drukowania na kartach o nierównej powierzchni, np. 

kartach chipowych
• zadruk całej powierzchni karty (dzięki drukowaniu do samej 

krawędzi) – tradycyjne drukarki kart pozostawiają białą otoczkę przy 
krawędziach karty

• możliwość drukowania na kartach z PVC oraz nie z PVC; drukarki 
drukujące bezpośrednio na karcie wymagają powierzchni 
przyjmującej barwnik, która dostępna jest tylko w kartach PVC

• karty bardziej wytrzymałe i odporne na ścieranie
• ochrona przed fałszerstwami, ponieważ folia pokazuje próby 

naruszenia wydruku

Drukarka ZXP Series 8 Zebry osiąga największą 
szybkość druku, zachowując przy tym najwyższą jakość 
drukowanych obrazów, i dlatego jest to najlepsza w 
swojej klasie drukarka retransferowa dostępna na 
rynku.

•  Zebra osiąga szybkości druku, które daleko prześcigają 
możliwości jakiejkolwiek innej drukarki retransferowej 
i które są porównywalne do wielu z najszybszych 
drukarek drukujących bezpośrednio na karcie 
dostępnych obecnie na rynku

•  Technologia przetwarzania obrazu firmy Zebra 
kompensuje błędy obrazu powodowane zwykle przez 

duże szybkości druku, zapewniając fotograficzną jakość i 
rozdzielczość druku nawet przy większych szybkościach

•  Za pomocą stosowanego przez Zebrę oczekującego 
na patent jednoczesnego dwustronnego procesu 
przenoszenia obrazu folia umieszczana jest po obu 
stronach karty w jednym przebiegu, co znacznie skraca 
czas drukowania.

W rezultacie technologia ta oferuje niemal fotograficzną 
jakość obrazu i najlepszą w klasie przepustowość w 
popularnych zastosowaniach druku, kodowania i laminacji 
– zapewniając użytkownikowi większą efektywność 
operacyjną.

Zalety innowacyjnej retransferowej drukarki kart Zebry

Innowacyjne oprogramowanie dla 
innowacyjnego sprzętu

Drukarka Zebra Series 8 oparta 
jest na zaawansowanej technologii 
oprogramowania, która umożliwia 
wysoko wydajny druk i spełnia 
wymagające potrzeby przedsiębiorstw 
w zakresie integracji aplikacji i 
zarządzania.

ZMotif, oparta na standardach XML 
platforma oprogramowania Zebry 

do sterowania pracą drukarek i 
zadaniami druku, zapewnia wygodę 
transparentnego procesu druku kart 
za pomocą sterowników zgodnych z 
Windows oraz zaawansowany pakiet 
programistyczny SDK i narzędzia 
do integracji aplikacji i zarządzania 
drukarkami.

Zestaw narzędzi ZXP stanowi 
kompletną konsolę zarządzania 
umożliwiającą zaawansowane 
zarządzanie i konfigurację drukarek 

i sterowników. Dzięki takim 
funkcjom jak ochrona sterownika 
hasłem odpowiednio do uprawnień 
użytkownika, możliwość zapisywania i 
odtwarzania konfiguracji, rejestrowanie 
zadań wydruku i biblioteka kart 
testowych instalacja i zarządzanie 
drukarkami ZXP Series 8 są naprawdę 
proste zarówno dla indywidualnego 
użytkownika, jak i w zaawansowanym 
systemie zarządzania konfiguracją wielu 
drukarek.
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE*

Parametry druku 
• Druk retransferowy termosublimacyjny
• Druk retransferowy w pełnym kolorze lub 

monochromatyczny
• Druk jedno- i dwustronny
• Maks. szybkość druku jednostronnego: 190 

kart/godz.†

• Maks. szybkość druku dwustronnego: 180 
kart/godz.†

• Fotograficzna jakość druku
• Druk do samej krawędzi na standardowych 

nośnikach formatu CR-80
†���Szybkość�druku�uwzględnia�czas�„od�kliknięcia�
do�wydrukowania”�(click�to�drop)�przy�średnim�
pokryciu�i�połączeniu�USB;�liczba�kart�na�
godzinę.

Wyposażenie standardowe

• Interfejs USB i Ethernet
• Podawanie i wysuwanie pojedynczych kart
• Podajnik na 150 kart 0,762 mm (30 mil)
• Odbiornik odrzutów na 15 kart 0,762 mm (30 mil)
• Odbiornik wydruków na 100 kart 0,762 mm (30 mil)
• Inteligentna technologia nośników i Series
• Automatyczna kalibracja nośników
• 21-znakowy, 6-wierszowy panel sterowania LCD
• Rozdzielczość druku 304 dpi (12,0 pkt/mm)
• Standardowo pamięć 64 MB
• Gwarancja na głowicę drukującą na cały okres 

eksploatacji
• Dwuletnia ograniczona gwarancja na drukarkę
• Sterowniki zgodne z Microsoft Windows
• Gniazdo Kensington do fizycznego zabezpieczenia 

drukarki

Opcje i akcesoria 

• Laminator – jedno- i dwustronny
• Zamykana na kluczyk obudowa/podajnik kart
• Programy gwarancji ZebraCare
•  Interfejs bezprzewodowy 802.11b/g
• Podajnik kart (150 kart, 0,762 mm/30 mil)

Opcje i parametry kodowania 

•  Stacja stykowa kart chipowych – ISO 7816
•  Koder paska magnetycznego – ISO 7811 i JIS II 

LoCo – JIS X6301/6302
• Podwójny koder kart stykowych MIFARE® ISO 

14443 (13,56 MHz) i ISO 7816
• Zgodność z EMV® poziom 1
•  Koder RFID UHF Gen 2**
• Koder kart zbliżeniowych FeliCa®**
• Kodowanie przez Ethernet – wymaga serwera 

urządzeń Ethernet-do-USB ZBR-PS300
**Dostępne�wkrótce

Parametry laminacji 

• Opcja jedno- lub dwustronnej laminacji (tylko z 
drukarką dwustronną)

• 180 kart/godz. – druk dwustronny i dwustronna 
laminacja

• Zgodność z GSA FIPS 2010 (dwustronna 
laminacja)

• Do użytku tylko z laminatami Zebra True 
Secure i Series

• Laminaty na górną i spodnią powierzchnię 
karty sprzedawane osobnoy

• Dostępne laminaty specjalnie kodowane

Oprogramowanie ZMotif

• Obsługa sterowników drukarki zgodnych z 
Microsoft Windows: Windows XP, Windows 
Vista®, Windows Server® 2003, Windows 
Server 2008, Windows 7 

� Zgodność�z�wersją�32-bitową�i�64-bitową

Funkcje sterownika 

• Ustawienie graficznego układu karty w celu 
wizualizacji ustawień i konfiguracji druku kart

•  Wybór źródła i rodzaju kart
•  Pełna kontrola graficzna nad wyborem 

elementów obrazu i tekstu do druku w czerni 
•  Automatyczny czujnik rodzaju taśmy 

barwiącej, opcji laminowania i opcji 
kodowania kart chipowych

• Funkcja usuwania danych z panelu K

Funkcje narzędzi Toolbox 

•  Narzędzia do konfiguracji drukarki zapewniają 
pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami 
drukarki

•  Opcjonalne ustawienia ochrony hasłem i 
zabezpieczenia uzależnione od stanowiska 
użytkownika zapobiegają przypadkowym 
lub nieuprawnionym zmianom konfiguracji 
sterownika lub drukarki

•  Pełne zarządzanie technologią kart umożliwia 
konfigurację i testowanie wszystkich funkcji 
drukowania i kodowania

•  Karty testowe drukarki i narzędzia 
diagnostyczne zapewniają bezbłędne 
drukowanie i szybkie rozwiązywanie 
problemów

Pakiet programistyczny (SDK) oparty na XML

•  Możliwość pobrania pakietu SDK do 
tworzenia własnych aplikacji

• Pakiet SDK oparty na XML pozwala 
użytkownikom szybko dodać zaawansowane 
funkcje drukowania i kodowania

• Funkcje obejmują bezpośredni dostęp do 
sterownika kodera kart chipowych PC/SC 
oraz oparte na XML sterowanie zadaniami i 
specyfikacje zadań drukowanias

• Zgodność z drukarkami z kompletną 
funkcjonalnością UV i obsługa panelu 
osłaniającego przed zadrukiem (Inhibit)

Materiały eksploatacyjne

• Inteligentna technologia Zebry i Series 
wykorzystuje znaczniki RFID do weryfikacji 
i automatyzacji taśm barwiących, folii 
transferowej i laminatu

•  Zestaw startowy materiałów 
eksploatacyjnych – 1 taśma YMCK, 1 rolka 
folii transferowej, 200 kart PVC, 2 wałki 
czyszczące (zestaw nie jest sprzedawany 
osobno))

•  Materiały czyszczące

Taśmy barwiące True Colours i Series 

• YMCK 4-panelowa: 625 wydruków na rolkę
•  YMCKK 5-panelowa: 500 wydruków na rolkę
•  YMCUvK 5-panelowa: 500 wydruków na rolkę
• YMCKI 5-panelowa: 500 wydruków na rolkęl
• YMCKKI 6-panelowa: 415 wydruków na rolkę
• YMC 3-panelowa: 800 wydruków na rolkę
• Czarna monochromatyczna: 2500 wydruków 

na rolkę

Folie transferowe True Colours i Series

• Bezbarwna i z hologramem: 1250 
jednostronnych/625 dwustronnych kart na rolkę

Laminaty True Secure i Series 

•  Bezodpadowy laminat bez podkładu 
0,0254 mm (1 mil) od góry i od spodu: 625 
wydruków na rolkę

•  Rodzaje laminatów: bezbarwny od góry, 
bezbarwny od spodu, na karty z paskiem 
magnetycznym, na karty z panelem podpisu, 
na karty chipowe i z holograficznym tłem 
tapetowym

•  Dostępne laminaty niestandardowe z 
obrazami holograficznymi

• Dostępne laminaty specjalnie kodowane

Parametry kart

•  Grubość kart: 0,762 mm–1,016 mm (30–40 mil)
• Format kart: format ISO 7810, typ ID-1, CR-80
• Materiał kart: PVC i kompozytowe, karty 

ABS, PET, PET-G i Teslin® kompozytowe*** 
• Karty z technologią: stykowe i zbliżeniowe 

karty chipowe, karty UHF***

*** W�celu�potwierdzenia�zgodności�
kart�z�wymaganiami�nabywcy�należy�
skontaktować�się�z�resellerem�firmy�Zebra.

Interfejsy

• USB V2.0
• Ethernet 10/100 (kodowanie przez Ethernet 

wymaga serwera urządzeń Ethernet-do-USB 
ZBR PS-300)

• Opcjonalny interfejs bezprzewodowy 
802.11b/g (razem z USB i Ethernetem)

Parametry elektryczne

• Zasilanie jednofazowe AC
•  100V~240V AC i 50–60Hz

Parametry fizyczne

Drukarka 

• Wysokość (z podajnikiem/odbiornikiem kart): 
334 mm

• Szerokość (z podajnikiem/odbiornikiem kart): 
476 mm

• Szerokość (z pod./odb. kart i laminatorem): 
781 mm

• Głębokość: 519 mm
• Waga (tylko drukarka): 12,5 kg
• Waga (drukarka z laminatorem): 20 kg

Parametry środowiskowe

•  Temp. pracy: 15ºC do 35ºC
•  Temp. przechowywania: -5ºC do 55ºCF
•  Wilgotność pracy: 20% do 80% włącznie, 

bez kondensacji
•  Wilgotność przechowywania: 10% do 90% 

włącznie, bez kondensacji 
•  Temp. podczas transportu: -40ºC do 60ºC
•  Wilgotność podczas transportu: 10% do 90% 

włącznie, bez kondensacji
•  Nośniki nie powinny znajdować się w 

temperaturze powyżej 60ºC dłużej niż 200 
godzin ani przy wilgotności względnej ponad 
90% w temperaturze 40ºC dłużej niż 100 
godzin

UWAGA:�Aby�uzyskać�optymalną�
jakość�druku�i�wydajność�drukarki,�
zaleca�się�używanie�oryginalnych�
materiałów�eksploatacyjnych�marki�
Zebra.
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