KARTA DANYCH PRODUKTU
WIELKOFORMATOWA DRUKARKA KART ZC10L

Wielkoformatowa drukarka kart ZC10L
DRUKUJ W JEDNYM PRZEBIEGU ATRAKCYJNE, INDYWIDUALNIE
DOSTOSOWANE I ZADRUKOWANE NA CAŁEJ POWIERZCHNI
WIELKOFORMATOWE KARTY I IDENTYFIKATORY W PEŁNYM KOLORZE
Drukarka ZC10L™ marki Zebra, stworzona specjalnie z myślą o potrzebach sektora organizacji imprez, to jedyna na rynku wielkoformatowa
drukarka do bezpośredniego druku kart, dzięki której można drukować kolorowe karty z nadrukiem na całej powierzchni za jedną operacją
drukowania. Drukarka umożliwia tworzenie – na miejscu i w kolorze – niestandardowych, wielkoformatowych identyfikatorów, biletów,
kart wstępu i przepustek na imprezy sportowe, koncerty, wydarzenia specjalne i festiwale – w jednym przebiegu drukowania. Można dzięki
temu wyeliminować problemy związane z koniecznością wcześniejszego zamawiania i przechowywania różnych wersji kart z nadrukiem
do późniejszego uzupełnienia, ponieważ drukarka pozwala drukować karty w fotograficznej jakości bezpośrednio przy wejściu do
obiektu. A ponieważ karty drukowane są na żądanie, można je dostosowywać do potrzeb gości i uczestników imprezy. Nadaje to biletom,
identyfikatorom i przepustkom indywidualny charakter, pomaga ograniczać straty i eliminuje ryzyko wyczerpania zapasów konkretnego typu
karty w razie niespodziewanej zmiany liczby uczestników danej kategorii. A dzięki rozdzielczości 300 dpi drukarka ZC10L pozwala tworzyć
karty z obrazami i zdjęciami w wyjątkowej, fotograficznej jakości, o bogatych kolorach i wyraźnym tekście.

Spersonalizowana obsługa klienta.
Mniejsze straty i płynniejsza eksploatacja.
Imprezy na wielką skalę wymagają intensywnych przygotowań i precyzyjnej
koordynacji logistycznej. Ogranicz dodatkową pracę do minimum. Dzięki
drukarce wielkoformatowej ZC10L marki Zebra nie trzeba już zamawiać i
katalogować częściowo zadrukowanych identyfikatorów czy biletów dla
uczestników. Nie ma też ryzyka strat związanych z pozostałymi po każdej
imprezie i niemożliwymi do dalszego wykorzystania zapasami.
Goście Twojego wydarzenia ciężko pracują. Pragną otrzymać usługę na
wysokim poziomie. Oczekują, że impreza nie ograniczy się wyłącznie do
samego wydarzenia, ale będzie stanowić długotrwałe przeżycie. Spraw, by
organizowane przez Twoją firmę imprezy były wartościowe i na długo
zapadały w pamięć – zapewniaj uczestnikom spersonalizowaną obsługę i
wrażenia, których początkiem będą atrakcyjne, niestandardowe
identyfikatory i karty wstępu.

Jednoetapowe drukowanie w kolorze na całej powierzchni karty

Usługi serwisowe Zebra OneCare

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

Oferta materiałów eksploatacyjnych Zebra

Karty PVC marki Zebra, stworzone specjalnie do użytku w drukarce
ZC10L, zapewniają wyjątkową trwałość i jakość druku. Zebra oferuje
także zsynchronizowane zestawy kart i taśmy barwiącej, które pozwalają
eliminować straty materiałów eksploatacyjnych i oszczędzać czas operatora.
Zestawy materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla
drukarek ZC10L obejmują 400 kart oraz odpowiadającą tej liczbie kart
ilość taśmy barwiącej. Taśma kończy się dzięki temu w tym samym czasie,
co karty, co pozwala wyeliminować straty związane z niewykorzystanymi
zapasami lub nieodpowiednimi materiałami. Klienci pragnący umieszczać
na odwrocie kart zapisy drobnym drukiem mogą także zamawiać taśmę
monochromatyczną Zebra w kolorze czarnym. Oryginalne materiały
eksploatacyjne Genuine Zebra spełniają surowe normy jakości. Nasze
materiały konsekwentnie zapewniają spójne wyniki przy każdym wydruku
i pomagają minimalizować zużycie kluczowych elementów drukarki – co
przekłada się na niższe ogólne koszty eksploatacji urządzenia.

Jako jedyna wielkoformatowa drukarka do bezpośredniego druku kart
zapewniająca druk w kolorze od krawędzi do krawędzi w ciągu jednej
operacji drukowania, ZC10L daje użytkownikom swobodę w postaci
możliwości indywidualnego dostosowywania wzorów, ułatwia eksploatację
i pomaga ograniczać straty związane z niewykorzystanymi materiałami.
Koniec z problemami związanymi z koniecznością wcześniejszego
zamawiania częściowo zadrukowanych kart. Na odwrocie karty można
wydrukować adnotacje drobnym drukiem lub wskazówki dla uczestników,
używając taśmy monochromatycznej Zebra w kolorze czarnym.

Wyjątkowa, fotograficzna jakość druku
Drukarka ZC10L umożliwia tworzenie atrakcyjnych, wysokiej jakości wzorów
graficznych – jest to zmodyfikowana drukarka fotograficzna drukująca
w rozdzielczości 300 dpi, która zapewni wyjątkową jakość obrazów, w
szczególności grafiki i zdjęć w tle. Zyskaj nowe źródła dochodów poprzez
umieszczanie na kartach, biletach i identyfikatorach reklam i logo sponsorów.
Piękne obrazy i grafika sprawią, że karty i identyfikatory będą stanowić dla
uczestników miłą i trwałą pamiątkę, a nie tylko narzędzie umożliwiające
wstęp na imprezę.

Możliwość indywidualnego dostosowywania
Opracowane przez firmę Zebra oprogramowanie CardStudio™ do
projektowania kart pozwala tworzyć piękne wzory kart, obejmujące grafikę,
tekst, kody kreskowe i zdjęcia, i drukować je na całej powierzchni karty –
od brzegu do brzegu. Zaprojektowane karty można następnie drukować
na drukarce ZC10L – na miejscu i na żądanie. Zmiany w projekcie można
wprowadzać do ostatniej chwili – nie trzeba z wyprzedzeniem zamawiać
wstępnie zadrukowanych kart. Aby dodatkowo personalizować kartę,
bezpośrednio przy wejściu do obiektu można robić zdjęcia uczestników,
a także dodawać logo sponsorów i reklamy.

Więcej informacji na temat wielkoformatowej drukarki kart ZC10L można znaleźć na stronie
www.zebra.com/ZC10L lub korzystając z naszej centralnej bazy kontaktów pod adresem
www.zebra.com/contact
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ZC10L – dane techniczne
DRUK

KARTY – DANE TECHNICZNE

• Druk bezpośrednio na karcie – dyfuzja barwnika
• Druk w kolorze lub monochromatyczny

Grubość

24 mil

Wymiary

140 mm × 88 mm

Materiał

PVC

Karty chipowe

HF, UHF, HF/UHF

• Druk jednostronny
• Maksymalna szybkość druku (druk jednostronny YMCKO) 195 kart/godz.*
• Maksymalna szybkość druku (druk jednostronny, monochromatyczny K)
360-410 kart/godz.*
• Druk obrazów w jakości fotograficznej
• Druk od krawędzi do krawędzi

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Port USB

• imprezy sportowe
• koncerty

ŁĄCZNOŚĆ I INTERFEJSY

• konferencje

USB 2.0
Port USB obsługuje identyfikację drukarki na zasadzie „plug-and-play”

• festiwale

Ethernet 10/100 (opcja z zewnętrznym serwerem druku)

Zasilanie prądem zmiennym z automatycznym przełączaniem

• Odbiornik na 70 kart
• Wyświetlacz operatora z różnymi diodami LED stanu

90 V~264 V AC oraz 48-62 Hz

• Rozdzielczość druku: 300 dpi

PARAMETRY FIZYCZNE

• W standardzie pamięć 64 MB
• Gwarancja na drukarkę: 2 lata / 20.000 kart

Wysokość

290 mm

Szerokość

278 mm

Głębokość

485 mm

Waga
(tylko drukarka)

21 kg

OPCJE I AKCESORIA
Program serwisowy Zebra OneCare

PARAMETRY PRACY

Zewnętrzny serwer druku Ethernet 10/1000

Środowisko
użytkowe

• Oprogramowanie Zebra CardStudio 2.0 do projektowania i wydawania kart
(30-dniowa wersja próbna)
• Sterowniki Microsoft® Windows®

OPROGRAMOWANIE
Windows 7, Windows 8.1 oraz Windows 10
CardStudio Classic (wersja 1.3 lub późniejsza) do projektowania i wydawania
kart – klucz licencji dla jednego użytkownika

Temperatura robocza: 10ºC do 35ºC
Temperatura przechowywania: -20ºC do 55ºC
Wilgotność środowiska pracy: 20% do 80% włącznie,
bez kondensacji
Wilgotność środowiska przechowywania: 10% do 95%
włącznie, bez kondensacji

Automatyczne wykrywanie typu taśmy barwiącej

Temperatura podczas przewożenia: -40ºC do 60ºC

Wskaźnik liczby kart, które można wydrukować na
pozostałej ilości taśmy

Wilgotność podczas przewożenia: 10% do 95%
włącznie, bez kondensacji

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Inteligentna technologia wykorzystuje znaczniki RFID do automatycznego
wykrywania i uwierzytelniania taśmy kolorowej i monochromatycznej.
Taśma barwiąca

Turystyka,
gastronomia i
organizacja imprez:

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

• Podajnik na 200 kart (karty 24 mil)

Sterowniki

Optymalne
zastosowania

Czteropanelowa YMCO: 400 wydruków na rolkę
Monochromatyczna czarna: 2000 wydruków na rolkę

UWAGA: Zaleca się używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Genuine
Zebra, ponieważ pozwala to osiągnąć optymalną jakość druku i wydajność drukarki.
* Informacje dotyczące szybkości druku nie obejmują transferu danych. Dane
techniczne dotyczą pracy w temperaturze pokojowej, przy połączeniu drukarki za
pośrednictwem portu USB, i wyrażone zostały w postaci liczby kart drukowanych na
godzinę (kart/godz.).
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Centrala regionu Ameryki Płn.
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki
Łacińskiej
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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