
Recibo Z-Perform 1000D de 2,1 mil
PRODUCT SPEC SHEET

Imprima com confiança. Imprima com qualidade. Imprima com a 
Zebra.
Nossos especialistas em ciências dos materiais testaram, seleciona-
ram e certificaram previamente os recibos para atender aos requisitos 
de durabilidade, qualidade de imagem e possibilidade de arqui-
vamento de sua aplicação, e também seu orçamento. Realizamos 
amplos testes de qualidade de impressão e desgaste da impressora. 
E a Zebra tem a certificação ISO 9001. Seguimos processos consis-
tentes e nunca substituímos materiais. Não importa quando o pedido 
de seus recibos é feito, você pode contar com a mesma qualidade 
consistente.

Recibo Z-Perform 1000D de 2,1 mil

Minimize as trocas de rolo de recibos durante um turno
Com o recibo Z-Perform 1000D de 2,1 mil, você tem a maior metragem 
por rolo. Isso significa menos trocas de rolo durante um turno, para 
garantir o máximo de produtividade.

Pode ser arquivado por até 10 anos
O recibo Z-Perform 1000D de 2,1 mil oferece resistência contra desbo-
tamento da imagem. Quando os recibos são impressos com a densi-
dade de imagem ideal e manuseados e armazenados corretamente, 
as imagens permanecem legíveis por mais de 10 anos (consulte 
Condições e especificações de arquivamento)

Personalize seus recibos
A Zebra pode personalizar seus recibos para reduzir a carga de 
trabalho da impressora e/ou permitir que você forneça informações 
padrão aos seus clientes. Podemos imprimir previamente o logotipo 
da sua empresa, informações sobre devolução, termos e condições, 
marcas d'água etc. Com os campos padrão pré-impressos, você pode 
reduzir a carga de trabalho da impressora e aumentar a duração da 
bateria de suas impressoras móveis.

O recibo Z-Perform 1000D de 2,1 mil oferece alta qualidade de impressão com menos trocas de rolo por 
um preço econômico.

Para obter mais informações, visite www.zebra.com/barcodesupplies

O recibo Z-Perform 1000D de 2,1 mil garante impressão de alta qualidade por um preço econômico, maximizando o número de recibos 
por rolo. Esse recibo branco brilhante sem revestimento para impressão térmica direta foi criado para durar, com imagens e texto de alta 
qualidade para garantir que seus recibos permaneçam legíveis durante toda a vida útil. Com o menor custo por centímetro quadrado entre 
as soluções de recibos da Zebra, o recibo Z-Perform 1000D de 2,1 mil é ideal para uma ampla gama de aplicações.

Recibo liso sem revestimento para impressão térmica direta
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Logística
• Recibos de entregas 
para aplicações 
móveis

Armazenamento
• Listas de conteúdo 
de embalagens

Varejo
• Ponto de vendas 
móvel e impressão de 
cupons

Transportes
• Cartões de embarque

Governo
• Intimações eletrô-
nicas

• Multas de estaciona-
mento

Outros
• Impressão móvel d 
faturas e recibos

Construção material

RM# 10030806RM

Superfície de impressão Papel liso branco sem revestimento de 2,1 mil

Ambiente Uso em ambientes internos; compatível com baixas 
temperaturas (+/-10%)

Desempenho em temperaturas

Faixa de temperatura 
operacional1

-40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C

Impressoras e configurações recomendadas

Impressoras Impressora térmica direta (sem fita)
Impressoras térmicas móveis, desktop, industriais e de 
quiosque da Zebra

Configurações de tona-
lidade (com velocidade 
3; contraste: 0) 

iMZ220, iMZ230: 25
ZQ320, ZQ310: 10
QLn220, QLn320, ZQ610, ZQ620: 20
RW420, RW220: 10
ZQ510, ZQ511, ZQ520, ZQ521: 20
QLn420, ZQ630: 0

Desempenho e adequação do produto

Condições recomenda-
das de armazenamento 
(antes do uso)

Menos de 77 °F (25 °C) com umidade relativa de 45% 
a 65%

Vida útil esperada em 
aplicação2

Uso em ambiente interno, até 1 anos
Uso para arquivamento em ambiente interno, até 10 
anos

Condições de arquivamento

A Zebra espera, mas não garante, que as imagens impressas neste produto durem 
10 anos quando armazenado de acordo com as condições de arquivamento 
específicas. 
A durabilidade das imagens varia segundo a especificação de contraste da 
impressora. Quando a imagem é impressa com a configurações de contraste ideal, 
o produto deve poder ser armazenado por 10 anos, desde que as condições de 
armazenamento sejam cumpridas.
Quando impresso, o produto deve ser arquivado a uma temperatura de menos de 
77 ºF com uma umidade relativa entre 45 e 65%. O produto deve ser arquivado em 
ambiente escuro, evitando luz solar direta, luz fluorescente e fontes de luz ultravio-
leta similares. O recibo impresso também não deve entrar em contato com calor, 
água, solventes, limpadores, plastificantes e óleos (incluindo os óleos vegetais e os 
óleos da pele) e precisa ser armazenado com materiais compatíveis.

Regulamentos e conformidade

Isento de BPA

Testes de materiais na aplicação final

As informações contidas neste documento são apenas para orientação, não estão 
destinadas ao uso em especificações de configuração. Todos os compradores de 
produtos da Zebra serão exclusivamente responsáveis por determinar de forma 
independente se o produto está em conformidade com todos os requisitos de sua 
aplicação específica.

Garantia

Os suprimentos têm garantia contra defeitos de fabricação e de materiais por 
um período de 1 (um) ano a partir da data de remessa. Para ler a declaração de 
garantia completa, visite
www.zebra.com/warranty.

Notas de rodapé

1.  A mídia suporta esta faixa de temperatura.
2. Se as instruções de impressão corretas forem seguidas, esperamos, mas não 
garantimos, a vida útil indicada

Mercados e apli-
caçõesEspecificações
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