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PRODUCT SPEC SHEET

Zebra Sertifikalı Sarf Malzemeleri ile sürekli üstün performans
Malzeme bilimi uzmanlarımız, uygulamanızın dayanıklılık, görsel kalitesi 
ve arşivsel gereksinimlerinin yanı sıra bütçenize de uygun olmasını 
sağlamak adına en yüksek performanslı fiş kağıtlarını ön testlere tabi 
tutmuş, seçmiş ve sertifikalandırmıştır. Yazdırma kalitesi ve yazıcı aşın-
ma ve yıpranması konusunda kapsamlı testler uygularız. Üstelik, Zebra 
ISO 9001 sertifikalı. Tutarlı süreçlere bağlı kalır ve farklı malzemeler 
kullanmayız. Fiş kağıtlarınızı ne zaman sipariş ederseniz edin, aynı 
harika performansa güvenebilirsiniz.

Z-Perform™ 1000D 60 Fiş

10 yıla kadar arşivlenebilir
Z-Perform 1000D 60 Fiş, görsellerin renginin solmasına arşı yüksek 
dayanıklılık sunar. Yazdırılan görseller, en iyi görsel yoğunluğu ile 
yazdırıldığında ve doğru şekilde tutularak saklandığında, 10 yıla kadar 
okunabilir olarak kalır (bkz. teknik özelliklerdeki Arşiv Koşulları).

Fişlerinizi kişiselleştirin
Kişiselleştirme mi istiyorsunuz? İşi bize bırakın. Şirket logonuzu, tali-
matlarınızı, iade bilgilerinizi, hüküm ve koşullarınızı, filigranlar ve daha 
fazlası için ön yazdırma yapabiliriz. Standart alanlar için ön yazdırma 
yaparak yazıcının çalışma yükünü azaltabilir ve mobil yazıcılarınızın pil 
ömrünü uzatabiliriz.

Vardiya sırasında fiş kağıdı rulo değişikliklerini en aza indirin
Z-Perform 1000D 60 Fiş ile rulo başına maksimum metre uzunluğu 
sunar. Bu da maksimum üretkenlik için vardiya başına daha az rulo 
değiştirme anlamına gelir.

Zebra ZipShip — rafta ve gönderime hazır
Fiş kağıdına acele ihtiyacınız mı var? Z-Perform 1000D 60 Fiş, Zebra 
ZipShip programının bir parçasıdır — rafta, sevkiyata hemen hazır şe-
kilde. Hızlı gönderimden faydalanabilirsiniz ve minimum sipariş miktarı, 
yalnızca bir kutudur.

Z-Perform 1000D 60 Fiş, ekonomik bir fiyattan yüksek kaliteli yazdırma sunar.
Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/supplies

Z-Perform 1000D 60 Fiş, ekonomik bir fiyattan yüksek kaliteli sonuçlar sunar. Bu doğrudan termal parlak beyaz kaplamasız fiş kağıdı uzun 
süre dayanmak için tasarlanmıştır - yüksek kaliteli görseller ve metin sayesinde faturalarınız ömürleri boyunca okunabilir ve sağlam kalır. 
Zebra’nın mobil fatura çözümleri arasında metrekare başına en uygun maliyetli ürün olan Z-Perform 1000D 60 Fiş, çok çeşitli uygulamalar 
için idealdir.

Doğrudan termal pürüzsüz kaplamasız fiş kağıdı
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Kamu Yönetimi
• Kolluk kuvvetleri 
için elektronik celp 
kağıtları

• Park cezaları

Lojistik
• Mobil uygulamalar 
için teslimat fişleri

Depolama
• Paketleme listesi

Perakende
• Mobil satış noktası ve 
kupon yazdırma

Taşımacılık
• Havayolu biniş kartları

Diğer
• Mobil fatura ve fiş 
yazdırma

Malzeme

Facestock 55gsm mat beyaz kaplamasız termal görüntüleme 
kağıdı
60 mikron %±5

Ortam İç mekanda kullanım

Sıcaklık Performansı

Minimum uygulama 
sıcaklığı

Yok

Çalışma sıcaklığı aralığı1 -5°C ila 49°C arası

Tavsiye Edilen Yazıcı ve Ayarlar

Yazıcılar Doğrudan termal yazıcı (ribbon olmadan)
Zebra mobil, masaüstü ve kiosk termal yazıcıları

Ton ayarları (Hız: 3; 
Kontrast: 0)

MZ220, MZ230: 25
QL220Plus, QL320Plus, QL420Plus, QLn220,
QLn230: 20
QLn420: 0
RW420, RW220: 10
iMZ320, ZQ510, ZQ520: 20
ZQ320, ZQ310: 10

Ürün Performansı ve Uygunluğu

Tavsiye edilen saklama 
koşulları (kullanımdan 
önce)

%40 ila %60 Bağıl Nem ortamında, 18°C ila 25°C arası 
sıcaklıklarda saklandığında 6 ay dayanır

Uygulamada daha uzun 
kullanım ömrü2

Kapalı alanda kullanım, 1 yıla kadar
Kapalı alanda arşiv kullanımı, 5 yıla kadar

Arşiv Koşulları

Zebra, belirli arşiv koşullarına uygun şekilde saklandığında bu ürünün üzerindeki 
yazdırılan görselin 10 yıl boyunca dayanacağını beklemektedir fakat garanti 
etmemektedir.
Yazdırılan ürün, 18°C ila 24°C arasında sıcaklıklarda, %40 ila %60 arasında bağıl nem 
ortamında arşivlenmelidir. 40°C üzerindeki sıcaklıklarda veya %60 üzeri bağıl nem 
ortamında daha uzun süre saklama, kontrastta azalmaya yol açabilir.
Ürün, karanlık ortamda, doğrudan güneş, florasan veya benzer UV ışık kaynakların-
dan uzakta arşivlenmelidir.
Ürün, yazdırılan görselin kontrastı üzerinde olumsuz etki yaratabilecekleri ve 
görselin renginin solmasına neden olabilecekleri için aşağıdaki ürünlerden herhangi 
biri ile temas etmemelidir:
- Karbon ve karbonsuz formlar
- Tribütil fosfatlar, dibütil fosfatlar ve diğer organik çözeltiler içeren çizelge kağıtları 
veya yapışkanlar
- Ofis sarf malzemesi tedarikçilerinden yaygın olarak temin edilebilenler gibi 
akışkanlaştırıcılar içeren plastiklerden yapılan zarf ve klasörler (alternatifler 
mevcuttur)
- Çözeltiler (alkol dahil)
- Akışkanlaştırıcı içeren polivinilklorür filmler gibi leke açıcı malzemeler

Mevzuatlar ve Uygunluk

BPA içermez

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.
Bu malzemenin kiosk uygulamaları için test edilmesi için lütfen SAMPLE33622-K 
siparişi verin Tüm mobil yazıcılar için, lütfen ZipShip fiyat listesinden sipariş verin 
veya sarf malzemesi uzman temsilciniz ile irtibata geçin.

Dipnotlar

1.  Medya, bu sıcaklık aralığına dayanacaktır.
2. Doğru uygulama ve uygun kullanım süresinin ardından (genellikle 24 saat) belirti-
len ürün ömrüne ulaşılacağını tahmin eder ama garanti etmeyiz

Pazarlar ve Uygu-
lamalarTeknik Özellikler
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