
ZÁKLADNÍ PŘEHLED 

TISKÁRNA KARET ZEBRA® ZXP SERIES 7™: 
10 PŘEVRATNÝCH VYLEPŠENÍ A AKTUALIZACÍ 
Rychlé a spolehlivé tiskárny karet ZXP Series 7 nyní nabízí 10 převratných vylepšení a aktualizací, které poskytují zákazníkům ještě více 

možností, jak splnit náročné požadavky na tisk karet. Tiskárna karet ZXP Series 7, proslavená svou fotografickou kvalitou tisku ve středně- 

i vysokoobjemových aplikacích, přináší maximální výkon za výjimečnou cenu. 

Zákazníci mohou snadno a pohodlně aktualizovat stávající tiskárny ZXP Series 7 a využít tak nových funkcí navržených pro vylepšení kvality 

tisku a zvýšení ochrany karet, či zajistit vyšší zabezpečení, snížit množství odpadu a minimalizovat prostoje.  

NOVÉ FUNKCE TISKÁREN ZXP SERIES 7 PŘINÁŠÍ ZÁKAZNÍKŮM MNOHO VÝHOD: 

 RFID UHF kodér pro zabezpečení přístupu, vzdálenou lokalizaci a identifikaci 

 Integrovaný snímač čárového kódu s možností čtení serializovaných karet pro vyšší zabezpečení 

 Jako jediná tiskárna ve své třídě nabízí možnost bezdrátového připojení standardu 802.11b/g. Toto řešení přináší možnost 

bezdrátového tisku – již není třeba řešit přístup k síťovým portům. (Dostupné pro objednávky provedené od 15. května 2014) 

 Nová aktualizační sada Zebra Duo-Print™ pro oboustranný tisk – zajistěte tuto funkcionalitu pro stávající jednostranné tiskárny ZXP 

Series 7, nebo objednejte pouze jednostranné tiskárny a aktualizujte je jenom v případě potřeby.  

 Řada nových barvicích pásek poskytuje nejvšestrannější možnosti tisku na trhu.   

APLIKACE 

 Prostředí se středními a vysokými objemy tisků 

 Prostředí s vysokým zabezpečením 

Inovace na osvědčené platformě. Podívejte se, jak nová převratná vylepšení tiskáren  
ZXP Series 7 zajišťují vyšší výkon, snadnou integraci a nízké provozní náklady.  



ZXP Series 7: vylepšené funkce 

Funkce Výhody Aplikace / vertikální trh Dostupnost 

UHF RFID kodér Čtení a kódování UHF karet již během potisku. Špičková přesnost čtení 
a dosah v kombinaci s UHF kartami Zebra 

 Zdravotní péče 

 Maloobchod 

 Pohostinství 

 Sport a zábava 

 Hardwarový upgrade 
prováděný u zákazníka 

Snímač čárového kódu Integrovaný snímač čárového kódu umožňuje číst serializované karty 
pro možnost vyššího zabezpečení 

 Kritické a bezpečnostní aplikace ve státní 
správě a finančních službách 

 Vyžaduje nákup nové 
tiskárny 

Bezdrátová konektivita 
802.11 b/g* 

Jediná tiskárna ve své třídě s možností bezdrátové konektivity 
standardu 802.11b/g. Rychlá a bezproblémová možnost 
bezdrátového připojení pro střední a vysoké objemy tisků 

 Maloobchod 

 Vzdělávání 

 Zábava 

 Hardwarový upgrade 
prováděný u zákazníka 

Aktualizační sada  
Duo-Print 

Objednejte jednostranné tiskárny ZXP Series 7 a aktualizujte je pouze 
v případě potřeby. Flexibilní schopnost oboustranného tisku eliminuje 
potřebu manuálního otáčení karet pro rychlou a pohodlnou práci.  

 Všechny aplikace a trhy  Podpora v poslední 
aktualizaci firmware a 
ovladačů 

YMCKO páska s  
½ panelem 

Dovoluje tisk barevných obrázků ve fotografické kvalitě a zároveň 
ostrý tisk textu černou barvou. Ekonomický provoz a minimální 
odpad. 

 Všechna odvětví, kde je vyžadován tisk 
barevné fotografie nebo grafiky pouze na 
část karty 

 Podpora v poslední 
aktualizaci firmware a 
ovladačů 

KdO páska Pomocí sublimačního černého panelu lze tisknout ostrou grafiku 
v odstínech šedé barvy a vysoce kvalitní fotografie. Overlayová vrstva 
chrání karty proti otěru a opotřebení 

 Maloobchodní věrnostní karty 

 Státní identifikační a hlasovací průkazy 

 Zdravotnické průkazy a karty pojišťoven 

 Podpora v poslední 
aktualizaci firmware a 
ovladačů 

KrO páska Vysokokapacitní páska s overlayem chrání karty proti poškrábání a 
umožňuje provést více tisků na jedinou roli, což redukuje prostoje 
tiskárny a maximalizuje efektivitu.  

 Často používané přístupové karty 

 Karty vystavené otěru a opotřebení 

 Podpora v poslední 
aktualizaci firmware a 
ovladačů 

WrKr páska Dvoupanelová páska s černým a bílým panelem pro tisk na tmavě 
zbarvených předtištěných kartách. Bílý panel dovoluje personalizaci 
přední strany a černý panel zajistí kvalitní tisk textu a serializaci na 
zadní straně karty.  

 Karty pro volnočasové aktivity 

 Finanční služby 

 Věrnostní a členské karty 

 Podpora v poslední 
aktualizaci firmware a 
ovladačů 

Monochromatické 
pásky – modrá, 
červená, zlatá a 
stříbrná 

Individuální barevné pásky se snadným zakládáním zajistí barevnou 
personalizaci předtištěných karet. RFID tagy v každé kazetě zajistí 
identifikaci kazety a kalibraci tiskárny pro vysoce kvalitní tisk.  

 Finanční služby 

 Pohostinství 

 Herní karty 

 Sport a zábava 

 Podpora v poslední 
aktualizaci firmware a 
ovladačů 

Stírací šedá páska Šedá stírací vrstva umožní zabezpečení/skrytí identifikace a PIN kódu 
na předtištěných dárkových a peněžních kartách pro ochranu proti 
zneužití.  

 Maloobchod 

 Finanční služby 

 Podpora v poslední 
aktualizaci firmware a 
ovladačů 

* Dostupné na objednávky provedené od 15. května 2014 


