
Z-BAND SPLASH BILEKLIK
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çok günlük kullanım için uygundur
Z-Band Splash bileklikler sayesinde yazdırılan bilgiler günlerce oku-
nabilir ve taranabilir: bileklikler bu nedenle eğlence parkları ve su 
parkları için ideal bir çözüm sunar.

Z-Band Splash Bileklik

Aşırı suya maruz kalmaya karşı dayanıklı
Z-Band Splash bilekliklerde suya maruz kalma ve bulaşmaya karşı di-
rençli, sağlam, suya dayanıklı bir yapışkan bulunur. Bileklikler güneş-
ten koruyucu losyonlar ve el dezenfektanlarına karşı da dayanıklıdır.

Zebra ZipShip — rafta ve gönderime hazır
Acele etikete mi ihtiyacınız var? Z-Band Splash, ZipShip programının 
bir parçasıdır — rafta, sevkiyata hemen hazır şekilde. Hızlı gönde-
rimden faydalanabilirsiniz ve minimum sipariş miktarı, yalnızca bir 
kutudur.

Sorunsuz Baskı.  Baskı Kalitesi. Zebra.
Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel verimli-
liğe kadar her şeyi etkiler. İşte bu nedenle, tutarlı, optimum perfor-
mans sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasar-
lar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. ISO 9001 sertifikalı, 23 
noktada denetim süreci ve tutarlı malzemeler sayesinde siparişten 
siparişe güvenilir performansı garanti ederiz. Etiketlerinizi ne zaman 
sipariş ederseniz edin, aynı sürekli performansa güvenebilirsiniz.

Z-Band Splash bileklikler ile nakitsiz satış noktası ve giriş kontrol yönetimi gerçekleştirilmesini sağlayın.
Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/hospitality-wristbands

İstek üzerine yazdırılabilen barkodlu bileklik Z-Band Splash ile nakitsiz satış noktası ve giriş kontrol yönetimi gerçekleştirilmesini 
sağlayın. Z-Band Splash bileklikler çok günlük kullanım için tasarlanmış olup, yedi renkte sunulur ve aşırı suya maruz kalma durumları 
için su geçirmez yapışkanlı kapanışlara sahip olmasıyla eğlence parkları, su parkları ve konukseverlik mekanları için ideal çözümdür. 
İstek üzerine yazdırılan bileklik çözümü sayesinde eğlence parkları, bilet yolsuzluğunun azalacağına, sahtecilik ve hırsızlık nedeniyle 
yaşanan gelir kayıplarının düşeceğine güvenebilir. Z-Band Splash bileklikler nakit para kullanılmayan işlemleri mümkün kılarak çalışma 
hızı ve misafir deneyimini geliştirir.

Doğrudan termal konukseverlik sektörü bileklik çözümü
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Malzeme

Hammadde Numarası 68146SRM

Facestock Parlak termal görüntüleyici polipropilen
100 mikron +/- %10

Yapışkan Sekme Kraft kaplama üzerinde kalıcı kauçuk yapışkan
100 mikron +/- %10

Ortam Açık ve kapalı alanlarda kullanım

Sıcaklık Performansı

Minimum Uygulama 
Sıcaklığı1

10°C

Çalışma Sıcaklığı 
Aralığı2

-40°C ile 70°C arası

Tavsiye Edilen Yazıcılar ve Ribbonlar

Yazıcılar HC100, masaüstü, ZT200 Serisi ve ST410 termal 
yazıcılar ve 25 mm medya tutucu kullanımı 

Koyuluk/Yazdırma
Hız Ayarları

ZPL Yazıcılar 
Karanlık: 22
Yazdırma Hızı: 50mm/saniye (2ips)

 EPL Yazıcılar
 Karanlık: 13
Yazdırma Hızı: 50mm/saniye (2ips)
Zebra HC100 yazıcıdaki ayarlar otomatik olarak 
102mm/sec (4ips) olarak programlanmıştır

Dayanıklılık Testi

Aşınma testi Geçme: Kuru temizleme bezi ile 1000’den fazla 
silinmeye dayanıklı

Su Geçme: 6 saat boyunca 40°C’lik suya tamamen 
batırılmaya dayanıklı

%91 IPA Geçme: Islak pamuklu aplikatör ile 50 defa silinmeye 
karşı dayanıklı

%70 IPA Geçme: Islak pamuklu aplikatör ile 50 defa silinmeye 
karşı dayanıklı

Betadin Geçme: Islak pamuklu aplikatör ile 100 defa silinmeye 
karşı dayanıklı

Purell Geçme: Islak pamuklu aplikatör ile 50 defa silinmeye 
karşı dayanıklı

Tensil gücü Geçme: 45 pound güce dayanıklı

Kimyasala Dayanıklılık

Zayıf Kimyasallar  

Kan Tavsiye Edilen

Vücut Sıvısı Tavsiye Edilen

Tuzlu Su Tavsiye Edilen

Su Tavsiye Edilen

Cam Temizleyici Tavsiye Edilen

Orta Seviyede Kim-
yasallar

 

Alkol Uygulamanızda test

Amonyak Uygulamanızda test

Çamaşır Suyu Uygulamanızda test

IPA Uygulamanızda test

Sert Kimyasallar  

Benzin Tavsiye edilmemektedir

Gres Tavsiye edilmemektedir

Yağ Tavsiye edilmemektedir

Aşırı Sert Kimyasallar  

Aseton Tavsiye edilmemektedir

IR Yeniden Akışı Tavsiye edilmemektedir

MEK Tavsiye edilmemektedir

Teknik Özellikler
TCE Tavsiye edilmemektedir

Ksilen Tavsiye edilmemektedir

Mevzuatlar ve Uygunluk

Lateks ve BPA içermez

Ürün Performansı ve Uygunluğu

Tavsiye edilen saklama 
koşulları
 

%50 Bağıl Nemde 22°C

Uygulama içinde bek-
lenen ürün ömrü
 3

5 güne dek açık/kapalı alanda kullanım - lütfen 
uygulama sırasında test edin

Son Kullanımda Malzeme Testi

Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve özelliklerin ayarlan-
masında kullanılması amaçlanmamıştır. Zebra ürünlerinin tüm alıcıları, ürünün 
benzersiz uygulamalarının tüm gereksinimlerine uygun olup olmadığını bağımsız 
olarak belirlemekten tek başına sorumlu olacaktır.  

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

Dipnotlar

1.  Etiket yapıştırılırken ortam ve yüzey bu sıcaklığın üzerinde olmalıdır.
2. Doğru uygulama ve uygun bekleme süresi (genellikle 24 saat) sonrasında sarf 
malzemesi bu sıcaklık aralığına dayanır.
3. Doğru uygulama ve uygun kullanım süresinin ardından (genellikle 24 saat) 
belirtilen ürün ömrüne ulaşılacağını tahmin eder ama garanti etmeyiz.

Konaklama ve Ağır-
lama
• Su parkları ve tatil 

köyleri
• Konser ve müzik 

festivalleri
• Sergi ve ticari fuarlar
• Eğlence parkları ve 

temalı parklar
• Ziyaretçi ve personel 

için etkinlik sırasında 
kimlik saptama

• Nakit para kullanılma-
yan işlemler veya yaş 
doğrulama gereken 
uygulamalar

Pazarlar ve Uygu-
lamalar
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