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Z-Perform™ 1000D 60 Receipt
Gładki niepowlekany papier paragonowy do druku termicznego
Papier paragonowy Z-Perform 1000D 60 Receipt zapewnia wysokiej jakości rezultaty w przystępnej cenie. Ten jasnobiały niepowlekany
papier paragonowy został stworzony z myślą o trwałości oraz wysokiej jakości obrazów i tekstu, dzięki czemu Twoje paragony pozostaną
czytelne oraz nienaruszone przez cały okres trwałości. Papier Z-Perform 1000D 60 Receipt wyróżnia się najniższym kosztem na metr kwadratowy spośród wszystkich mobilnych rozwiązań do druku paragonów, dzięki czemu doskonale sprawdza się w szerokiej gamie zastosowań.

Trwałość archiwalna do 10 lat
Papier paragonowy Z-Perform 1000D 60 oferuje wysoką odporność
na blaknięcie. W przypadku druku o optymalnej gęstości obrazu oraz
prawidłowego obchodzenia się z wydrukami i przechowywania ich
obrazy pozostaną czytelne przez 10 lat (patrz Warunki archiwizacji
podane w specyfikacjach).
Spersonalizuj swoje paragony
Potrzebujesz personalizacji? Zapewniamy je. Możemy wstępnie wydrukować logo Twojej firmy, instrukcje, informacje o zwrocie, regulamin, znaki wodne i nie tylko. Wstępne zadrukowanie standardowych
pól pozwala ograniczyć nakład pracy drukarki oraz wydłużyć czas
pracy baterii drukarek mobilnych.
Ogranicz do minimum wymiany rolek papieru paragonowego
podczas zmiany
Papier Z-Perform 1000D 60 Receipt zapewnia największy metraż z
rolki. Oznacza to mniejszą liczbę zmian rolek podczas zmiany, dzięki
czemu można uzyskać najwyższą wydajność pracy.
Certyfikowane materiały eksploatacyjne firmy Zebra zapewniają
niezmiennie wysoką wydajność
Nasi eksperci ds. materiałów przeprowadzili badania, selekcję oraz
certyfikację papierów paragonowych o najwyższej wydajności, które
spełniają Twoje wymagania w zakresie trwałości, jakości obrazu i
archiwizacji dokumentów oraz przystępności cenowej. Prowadzimy
szeroko zakrojone badania jakości druku oraz zużycia drukarek.
Ponadto firma Zebra posiada certyfikat ISO 9001. Stosujemy spójne
procesy oraz nigdy nie stosujemy materiałów zamiennych. Możesz
liczyć na niezmiennie wysoką wydajność przy każdym zamówieniu
papieru paragonowego.

Zebra ZipShip – gotowe do zamówienia i wysłania
Potrzebujesz szybko papieru paragonowego? Papier paragonowy
Z-Perform 1000D 60 Receipt wchodzi w skład naszego programu
Zebra ZipShip – jest dostępny w magazynie i gotowy do natychmiastowej wysyłki. Możesz liczyć na szybką wysyłkę, a minimalne
zamówienie to tylko jedno opakowanie.

Z-Perform 1000D 60 Receipt – wysoka jakość druku w przystępnej cenie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/supplies
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Dane techniczne
Struktura materiału

Warunki archiwizacji

Materiał

Matowy biały niepowlekany papier do obrazowania
termicznego o gramaturze 55 g/m2
60 mikrometrów ±5%

Ochrona środowiska

Do użytku wewnątrz pomieszczeń

Wydajność w różnych temperaturach
Minimalna temperatura
aplikacji

Nie dot.

Zakres temperatury
użytkowej1

-5°C do 49°C

Zalecane drukarki i ustawienia
drukarki

Drukarka termiczna (bez taśmy)
Mobilne, biurkowe oraz kioskowe drukarki termiczne
firmy Zebra

Ustawienia tonacji (z
MZ220, MZ230: 25
ustawieniami Szybkość: QL220Plus, QL320Plus, QL420Plus, QLn220,
3; Kontrast: 0)
QLn230: 20
QLn420: 0
RW420, RW220: 10
iMZ320, ZQ510, ZQ520: 20
ZQ320, ZQ310: 10

Wydajność i odpowiedniość produktu
Zalecane warunki
6 miesięcy w przypadku przechowywania w temperaprzechowywania (przed turze od 18°C do 25°C przy wilgotności względnej od
użyciem)
40% do 60%
Przewidywany okres
eksploatacji w zastosowaniu2

Branże i zastosowania

Użytek wewnątrz pomieszczeń, do 1 roku
Zastosowanie archiwalne wewnątrz budynków, do 5 lat

Firma Zebra przewiduje, że obrazy wydrukowane na tym produkcie zachowają
trwałość przez 10 lat w przypadku przechowywania zgodnie z określonymi warunkami archiwizacji, lecz nie udziela gwarancji w tym zakresie.
Po wydrukowaniu archiwizowany produkt powinien być przechowywany w
temperaturze od 18°C do 24°C przy wilgotności względnej od 40% do 60%. Dłuższe
przechowywanie w temperaturze powyżej 40°C lub wilgotności względnej powyżej
60% może prowadzić do obniżenia kontrastu.
Archiwizowany produkt powinien być przechowywany w ciemności, z dala od
bezpośredniego światła słonecznego, fluorescencyjnego oraz podobnych źródeł
światła.
Ten produkt nie powinien mieć styczności z żadnym z następujących produktów,
ponieważ mogą one mieć niekorzystny wpływ na kontrast wydrukowanego obrazu
oraz powodować jego blaknięcie:
- Kalkowy i bezkalkowy papier samokopiujący
- Papiery wykresowe lub kleje zawierające fosforany tributylu, fosforany dibutylu lub
inne rozpuszczalniki organiczne
- Koperty i teczki wykonane z tworzyw sztucznych zawierających plastyfikatory, w
tym te powszechnie dostępne u dostawców materiałów biurowych (dostępne są
rozwiązania alternatywne)
- Rozpuszczalniki, w tym alkohol
- Materiały odbarwiające, takie jak folie z polichlorku winylu zawierające plastyfikatory

Wymogi prawne i zgodność z przepisami
Nie zawiera BPA

Badania materiałowe w zastosowaniach końcowych

Administracja publiczna
• Elektroniczne mandaty wystawiane przez
organy porządkowe
• Mandaty parkingowe
Logistyka
• Potwierdzenia doręczenia dla aplikacji
mobilnych
Sektor magazynowy
• Listy przewozowe
Handel detaliczny
• Mobilne punkty sprzedaży i drukowanie
kuponów
Transport
• Karty pokładowe linii
lotniczych
Inne
• Mobilne drukowanie
faktur i paragonów

Informacje zawarte w tym dokumencie mają służyć jedynie jako wskazówki i nie
są przeznaczone do ustalania specyfikacji. Wszyscy nabywcy produktów Zebra
ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niezależne ustalenie, czy dany produkt
spełnia wszystkie wymagania związane z danym zastosowaniem.
Aby przetestować ten materiał do zastosowań w kioskach, należy zamówić numer
katalogowy SAMPLE33622-K. W przypadku drukarek mobilnych należy zamówić z
cennika ZipShip lub skontaktować się z przedstawicielem ds. materiałów eksploatacyjnych.

Przypisy
1. Podłoża są odporne na działanie temperatur z tego zakresu.
2. Po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 godziny)
przewidujemy, że żywotność będzie zgodna ze wskazaną, lecz nie udzielamy
gwarancji w tym zakresie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zebra i stylizowany obraz głowy zebry są znakami handlowymi firmy ZTC, zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Wszystkie pozostałe znaki
handlowe należą do odpowiednich właścicieli. ©2021 ZTC i/lub podmioty z nią powiązane.
Numer katalogowy: SS-ZPerform-1000D-60 07/01/2020

