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Geri dönüştürülmüş içeriğe sahiptir
Z-Perform 1000D-E %15 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş 
malzeme içerir ve su, enerji ve sera gazında azalma sağlayarak kaynak 
tasarrufu yaparken standart derecede malzemelerle aynı yazdırma 
kalitesini sunan, döngüsel ekonomi konsepti ile geliştirilmiştir.

Z-Perform 1000D-E

Geri dönüştürülebilir ve biyodönüştürülebilir
Z-Perform 1000D-E kağıt ambalajla birleştirildiğinde geri dönüşüm 
öncesinde çıkartılması gerekmez, böylece katı atık sahasına giden çöp 
miktarı azaltılmış olur.

Sorunsuz Baskı.  Baskı Kalitesi. Zebra.
Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe 
kadar her şeyi etkiler. İşte bu nedenle, tutarlı, optimum performans 
sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir 
ve titizlikle testlere tabi tutarız. Sürekli kaliteyi garanti etmek adına 
ISO 9001 sertifikalı, 23 noktalı bir kalite denetim süreci uygularız. 
Etiketlerinizi ne zaman sipariş ederseniz edin, aynı harika performansa 
güvenebilirsiniz.

Z-Perform 1000D-E ile sürdürülebilirlik hedeflerinize 
kaliteden ödün vermeden erişin.

Daha fazla bilgi için lütfen  www.zebra.com/barcodesupplies adresini ziyaret edin

Zebra, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya yardımcı olan çözümler arayan, çevre konusunda duyarlı iş yeri sahipleri için, kaliteden ödün 
vermeden daha sürdürülebilir bir çözüm sağlayan, geri dönüştürülmüş malzemeler içeren Z-Perform 1000D-E kağıt etiket malzemesini 
sunar. Zebra’nın büyük malzeme tedarikçileri ile ortaklıkları ve sürdürülebilirliğe olan kendi bağlılığı sayesinde yeni ürün ve çözümleri piya-
saya çıktıkları an size sunabiliriz. Z-Perform 1000D-E geri dönüştürülebilir ve biyodönüştürülebilir özelliğe sahiptir; kağıt ambalajla birleştiril-
diğinde etiketin geri dönüşüm öncesinde çıkartılması gerekmez, böylece çalışma verimliliği optimize edilmiş, katı atık sahasına giden çöp 
miktarı azaltılmış olur.

Geri Dönüştürülmüş İçerikten Yapılmış Kağıt Etiket 
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Lojistik
• Ambalajlandırma 
malzemeleri örn. kutu 
veya paletler

Depo
• Gönderim, teslim alım 
ve sevkiyat etiketleri

Perakende Sektörü
• Raf kenarı etiketleri; 
ürün ve fiyat etiketleri

İmalat Sektörü
• Yarı mamul ürün 
etiketleri

Diğer
• Ürün tanımlama 
etiketleri

Malzeme

RM# 10035939RM

Facestock Mat beyaz kaplamasız termal görüntüleme kağıdı
75 mikron

Yapışkan Genel amaçlı kauçuk bazlı yapışkan
12 mikron

Kaplama 55 gsm glasin kaplama
49 mikron

Toplam Kalınlık (+/- 
%10)

136 mikron

Ortam Kapalı alanda kullanım; soğuk ortamlar

Sıcaklık Performansı

Minimum Uygulama 
Sıcaklığı

0°C

Çalışma Sıcaklığı Aralığı -40°C ile 50°C arası

Tavsiye Edilen Yazıcılar ve Ribbonlar

Yazıcılar Herhangi Bir Zebra Termal Yazıcı

Ribbonlar Geçerli değil - Doğrudan Termal ürün

Kimyasala Dayanıklılık

Bu ürün, sınırlı görsel dayanıklılığı gereken yerlerde kullanım için tasarlanmıştır. 
Nem, yağ, yoğruklaştırıcı madde ve yoğun ışığa maruz bırakılmamalıdır.

Yasal

BPA içermez.
(AT) No 1907/2006 Mevzuatı’nın XVII no’lu eki
ile uyumludur.
Yapışkan, Avrupa gıda direktifleri ve mevzuatları, FDA 175.105 ve BfR tarafından 
yayınlanan şekli ile Alman tavsiyeleri XXI ile uyumludur. 

Ürün Performansı ve Uygunluğu

Tavsiye edilen saklama
koşulları

20°C - 25°C arasında ve %40 ila 50 RH arasında 
saklandığında 1 yıl dayanır

Uygulama içinde bekle-
nen ürün ömrü
uygulama

Kapalı alanda kullanım, 1 yıla kadar

Son Kullanımda Malzeme Testi

Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve özelliklerin ayarlan-
masında kullanılması amaçlanmamıştır. Zebra ürünlerinin tüm alıcıları, ürünün ben-
zersiz uygulamalarının tüm gereksinimlerine uygun olup olmadığını bağımsız olarak 
belirlemekten tek başına sorumlu olacaktır. Belirli son kullanım uygulamalarının tüm 
amaçlanan gereksinimlerini karşılaması için tüm ürünler önceden test edilmelidir. 
 

Garanti

Sarf malzemeleri, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme 
kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web 
sayfasını ziyaret edin:
www.zebra.com/warranty 
 

Pazarlar ve Uygu-
lamalarÖzellikler
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