FICHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
IMPRESSORA DE CARTÕES ZXP SERIES 7 PRO

Impressora de cartões ZXP Series 7 Pro
Otimizando serviços de produção de cartões no local
A ZXP Series 7 Pro da Zebra® atende à crescente necessidade atual de que agências de serviço e governos configurem e emitam rapidamente formas de identificação seguras e confiáveis ao mesmo tempo que melhoram a eficiência e a velocidade de grandes trabalhos de impressão. A ZXP Series 7 Pro é simples de usar, produz mais cartões em menos tempo e seu custo de propriedade é menos
que o de outras impressoras de sua categoria.
Desempenho confiável e impressão com qualidade fotográfica
Como a ZXP Series 7, a ZXP Series 7 Pro oferece o mesmo desemprenho rápido, mas confiável, e imprime cartões nítidos e vibrantes com imagens de qualidade fotográfica. Com recursos como
impressão de um lado e frente e verso, codificação e opções de
conectividade, além de mecanismos de cadeado para segurança, a
Series 7 Pro é flexível para atender às necessidade da empresa hoje
e no futuro.
Hoppers com grande capacidade
A ZXP Series 7 tem hoppers de entrada e saída, que comportam até
250 cartões de plástico de uma vez, eliminando a necessidade de
constante supervisão. Os cartões no hopper de saída são empilhados na ordem de chegada, eliminando a necessidade de ordenar
cartões depois que a impressão é concluída. Tanto o hopper de entrada quanto o de saída são removíveis para recarregamento rápido
e fácil de cartões.

A ZXP Series 7 Pro foi projetada e configurada especificamente para atender às necessidades de impressão de
cartões em grande volume.

Suprimentos sincronizados
A grande capacidade dos hoppers de entrada e de saída é sincronizada com opções de fita de grande capacidade. O resultado? O
operador gasta menos tempo trocando suprimentos e há menos
interrupções, o que resulta em operações mais eficientes e economia de custos.

ZXP Series 7 Pro – quando você precisa de impressão rápida e confiável de grande volume de cartões.
Para obter mais informações, visite www.zebra.com/zxpseries7pro
ou nosso diretório de contatos globais em www.zebra.com/contact
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Especificações
Recursos padrão

Especificações de impressão e laminação

• Resolução de impressão de 300 dpi/11,8 pontos por mm
• Conectividade USB 2.0 e Ethernet 10/100
• Codificadora de tarja magnética – AAMVA e ISO 7811 (nova e pré-codificada, trilhas 1, 2 e 3, coercividade alta e baixa)
• Drivers certificados do Microsoft® Windows
• Alimentador com capacidade para 250 cartões (30 mil)
• Hopper de rejeição com capacidade para 15 cartões (30 mil)
• Hopper de saída mecânico para 250 cartões na ordem de chegada
• Capacidade de alimentação de cartão individual
• Tecnologia de mídia inteligente i Series
• LCD do operador com 6 linhas de 21 caracteres com teclas opcionais configuráveis
• Abertura para cadeado Kensington®
• Chave de licença para o software Virtual PrintWare PrintMonitor da
Zebra para monitoramento das impressoras de cartões conectadas
à rede.
• Garantia ilimitada de dois anos para a impressora e a cabeça de
impressão
Recursos opcionais

Características físicas

Peso

• Impressão por transferência térmica de sublimação de tinta colorida
ou monocromática
• Impressão em um lado ou frente e verso
• Qualidade de impressão quase fotográfica
• Impressão de borda a borda em mídia padrão CR-80
• Capacidade de impressão, codificação e laminação simultâneas
• Laminação sem resíduos de um lado ou frente e verso em uma
passada
• Impressão monocromática de um lado de 1.375 cartões/hora ou
frente e verso de 555 cartões/hora
• Impressão em cores YMCKO de um lado de 300 cartões/hora
• Impressão em cores YMCKOK em frente e verso de 225 cartões/
hora
• Impressão em cores YMCKO de um lado com laminação de 270
cartões/hora, impressão em cores YMCKOKO em frente e verso de
200 cartões/hora
• OBS.: Produção da impressão (cartões por hora) baseada em
impressão em lote com conectividade USB. O tempo pode variar
dependendo da configuração do computador.
Opções e especificações de codificação

• Laminador de frente e verso conforme com FIPS 201
• Módulo opcional de codificação de SmartCard de contato/sem
contato
• Compartimentos e alimentador de cartões com tranca
• Programas de garantia de produto estendida
• Conectividade wireless por 802.11b/g
• Scanner de código de barras 1D
• OBS.: O laminador de frente e verso conforme com FIPS 201 é
apenas para a América do Norte.
Dimensões

Mercados e aplicações

Impressora apenas: 13,75 pol. A x 10,9 pol. P x 28,25
pol. L
349 mm A x 277 mm P x 718 mm L
Impressora com laminador: 13,75 pol. A x 10,9 pol. D x
43 pol. L 349 mm A x 277 mm P x 1,092 mm L
Peso (apenas a impressora): 31,7 lbs/14,4 kg
Peso (Impressora com laminador): 44,3 lbs/20,1 kg

Ambientais
Temperatura de
operação

59 ˚F a 95 ˚F/15 ˚C a 35 ˚C

Temperatura de armazenamento

23 ˚F a 158 ˚F/-5 ˚C a 70 ˚C

Umidade operacional

20% a 80%, não condensante

Umidade de armazenamento

10% a 90%, não condensante

• Estação e contado de smart card MISO 7816 para codificadoras de
contato externas de terceiros
• Codificadora sem contato MIFARE® ISO 14443 A e B (13,56 MHz) e
codificadora de contato ISO 7816 com certificação de EMV nível 1 e
conformidade com PC/SC (suportado por USB e Ethernet)
• Codificadora de RFID UHF Gen 2 EPCglobal®
Especificações de suprimentos

• As etiquetas de RFID de tecnologia inteligente da Zebra autenticam
e automatizam as fitas ix Series e os laminados i Series
• O rolete de limpeza de cartões é incluso em cada cartucho de fita
• Suprimentos de limpeza desenhados especialmente simplificam a
manutenção preventiva
Fitas True Colours ix
Series

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YMCKO: 250 ou 750 imagens/rolo
YMCUvK: 750 imagens/rolo
YMCKOK: 250 ou 750 imagens/rolo
YMC de ½ painel: 1.250 imagens/rolo
KdO e KrO: 2.000 imagens/rolo
WrKr: 2.000 imagens/rolo
Monocromática em azul, vermelho, dourado, prateado: 5.000 imagens/rolo
Monocromática em preto: 2.500 ou 5.000
imagens/rolo
Monocromática em branco: 4.000 imagens/
rolo
Raspadinha cinza: 3.250 imagens/rolo
Outras cores disponíveis a pedidos

Laminados True Secure • Laminado superior e inferior sem forro e
i Series
sem detritos de 1,0 mil: 750 imagens/rolo

• Tipos de laminado: transparente, tarja
magnética, smart card e designs de papel
de parede holográfico
• Laminados personalizados com imagens
registradas ou imagens de papel de parede
holográficas disponíveis a pedido

Saúde e educação

• Cartões de identificação de funcionários e
estudantes, cartões
de controle de acesso
de funcionários
Hospitalidade e
varejo

• Jogos, fidelidade,
associação, cartões-presente, esportes,
entretenimento
Alta segurança

• Credenciais governamentais, controle
de acesso seguro,
serviços financeiros
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Especificações/compatibilidade de cartões

• Espessura do cartão (não laminado): 10 - 50
mil (0,25 - 1,27 mm)
• Espessura do cartão para laminação: 30 mil
(0,76 mm)
• Tamanho do cartão: CR-80, formato ISO
7810, tipo ID-1
• Material do cartão: PVC e composto, cartões ABS, PET, PET-G e composto Teslin®
• Cartões com tecnologia: smart cards de
contato e sem contato
• Cartões especiais: verso adesivo, campo
para assinatura, transparentes com bloqueador de IR
OBS.: Para obter qualidade de impressão e desempenho de impressora ideais, use os suprimentos
genuínos Zebra™.

Software

• Inclui a chave de licença do software Virtual PrintWare PrintMonitor
da Zebra para monitoramento das impressoras de cartões conectadas à rede.
• Suporte e exemplo de código ZMotif SDK
• Drivers de impressora certificados para Microsoft Windows com os
recursos do utilitário Caixa de Ferramentas: Windows XP (32 bits),
Vista (32 e 64 bits), Server 2003 (32 bits), Windows 7 (32 e 64 bits),
Server 2008 (32 e 64 bits), Windows 8 e Win 8 Pro (32 e 64 bits),
Server 2012 (64 bits), Windows 10
• Software de design e emissão de cartões CardStudio
• Suporte para o software PrintWare PrintManager da Zebra
OBS.: Acesse www.zebra.com para obter uma listagem atualizada de sistemas
suportados.

Interfaces de comunicação
USB 2.0: suporta identificação de impressora plug-and-play, opção de 10/100
Ethernet,802.11b/g wireless

Especificações elétricas
Alimentação CA monofásica com comutação automática, 90 V – 264 V CA e 47 –
63 Hz (50 – 60 Hz nominal), FCC Classe A

Suprimentos sincronizados da Zebra para eficiência operacional e custos mais baixos
Mídia de fita
Operações de impressão em cores

750 imagens por fita

Operações de impressão monocromática

5.000 imagens por fita
Hopper de saída com capacidade para 250
cartões

Operações de impressão em cores

3X entradas e saídas de cartões sincronizadas:
250 cartões (x3) = 750 = 3 cassetes alimentadores de
cartões por fita YMCKO

Operações de impressão monocromática

20X entradas e saídas de cartões sincronizadas: 250
cartões (x20) = 5.000 = 20 cassetes alimentadores de
cartões por fita monocromática preta
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