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Retransferová tiskárna karet ZXP Series 9 
SPOJENÍ MIMO ÁDNÉ KVALITY TISKU 
S NEJRYCHLEJŠÍ PRODUKCÍ KARET NA TRHU 
Rozši ujeme rodinu tiskáren karet Zebra o ZXP Series 9™, retransferovou tiskárnu karet speciáln  navrženou pro vysoce 
zabezpe ené aplikace.  
Se špi kovou propustností až 190 karet za hodinu m žete vytisknout více karet rychleji a v mimo ádné kvalit . 

evezm te kontrolu s uživatelskou volbou režimu kvality tisku, což vám umožní optimalizovat tisk pro rychlost i kvalitu. 
Oboustranný simultánní retransfer poskytuje nejlepší kvalitu tisku ve své t íd  s vysokou rychlostí kódování a laminace. 

Se Zebrou patentovanou konstrukcí bezodpadové laminace p ináší ZXP Series 9 extrémn  nízké provozní náklady na kartu 
a eliminuje více než 50% typického odpadu.   

Služba Zebra OneCare 
Zlepšete dobu provozuschopnosti tiskárny, snižte ztráty produktivity i 
neo ekávané náklady na opravy a zvolte službu Zebra OneCare™. 
Cenov  efektivní plánování a rozpo tování vašich ro ních náklad  na 
údržbu s touto smlouvou zajistí, že zkušení technici spole nosti 
Zebra® uvedou vaši tiskárnu vždy do stavu dle tovární specifikace. 
Spole nost Zebra nabízí celou adu servisních plán , které vyhoví 
vašim obchodním pot ebám i vašemu rozpo tu. 

Originální spot ební materiál Zebra  
Volba spot ebního materiálu pro tiskárny karet je kritická: materiál je 
základním faktorem ovliv ujícím spolehlivost a konzistenci tisku 
karet, stejn  jako jeho kvalitu. Originální spot ební materiál Zebra™ 
spl uje p ísné kvalitativní standardy. Tento materiál poskytuje 
konzistentní výsledky pro každou tiskovou úlohu a minimalizuje 
opot ebení kritických komponent tiskárny, což má za následek 
snížení celkových náklad  na údržbu.  

PVC a PVC kompozitní karty Zebra mají garantovanou kompatibilitu 
s ISO. Zebra nabízí karty s hologramem odolné proti pad lání, karty 
s magnetickým pruhem i ipové karty, které mohou být podle pot eb 
kódovány s tiskárnou karet Zebra pro maximální zabezpe ení a 
funkcionalitu. Vyberte si z portfolia design  karet Zebra, nebo si 
navrhn te vlastní unikátní karty pro co nejlepší image vaší zna ky 
nebo zajišt ní bezpe nostních požadavk  vaší spole nosti. 

Kvalita, spolehlivost, flexibilita a 
rychlost   
Obory jako státní správa, vzd lávání, maloobchod a pohostinství 
kladou stále vyšší d raz na bezpe nost, požadují flexibilitu a neustále 
srovnávají efektivitu. 

Vynikající tisková kvalita a nejrychlejší tisk 
Vytvá ejte trvanlivé karty s dlouhou životností, odolné proti pad lání 
a s nejost ejší fotografickou kvalitou obrazu, které se mohou pyšnit 
bohatými a konzistentními barvami a p ekvapiv  ostrým rozlišením. 
Špi ková propustnost umož uje tisknout více karet rychleji, dokonce 
i p i oboustranné laminaci a kódování. 

Významná úspora náklad  + mén  odpadu 
Zajist te bezpe nost a snižte pravd podobnost pad lání karet 
s nejlepší technologií retransferu a laminace ve své t íd  – v etn  
holografických obrázk . Užijte si extrémn  nízké náklady na kartu 
s patentovanou bezodpadovou technologií Zebra, zahrnující souvislá 
média s jedním jádrem a bez nosného pásu. Snížením množství 
odpadu o 50% ušet íte ve srovnání s konkurencí až 30% náklad .  

Chytrý design + flexibilní, bezproblémový provoz 
Patentovaný oboustranný simultánní retransferový tisk eliminuje 
pot ebu tiskárny b hem tisku mechanicky otá et karty. Tato 
technologie p ináší ješt  rychlejší propustnost a tím snižuje riziko 
mechanických chyb a uvíznutí karty.  

Díky více možnostem p ipojení v etn  standardního USB a 
Ethernetu, spolu s volitelným Wi-Fi® rozhraním (pouze EU a US) vám 
ZXP Series 9 m že poskytnout flexibilitu pro p emíst ní tiskárny 
kdekoliv v síti. A nový režim uživatelského nastavení režimu kvality 
tisku vám dává více možností kontroly nad tiskárnou.  

Exkluzivní technologie Color Predictive Technology 
Exkluzivní technologie Color Predictive Technology (CPT) spole nosti 
Zebra zajiš uje vynikající, fotografickou kvalitu obrazu. Patentované 
algoritmy pro zpracování obrazu umož ují CPT nep etržit  
monitorovat tisk a bezprost edn  p izp sobovat nastavení tiskárny 
pro automatickou produkci v nejvyšší tiskové kvalit  – bez p estání, 
kartu za kartou.  

      

 

 
Pro více informací o retransferové tiskárn  karet ZXP Series 9 navštivte  

www.zebra.com/zxpseries9 nebo globální adresá  dodavatel  na www.zebra.com/contact   
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Funkce, které vyžadujete od vaší tiskárny karet   
asu je málo a rozpo ty jsou pe liv ízeny, aby se zabránilo plýtvání. V novat zdroje na další tiskárny, as operátor  a spot ební materiál je 

nákladné. Spole nost Zebra zkonstruovala tiskárnu ZXP Series 9 s ohledem na vás a vytvo ila nové cesty, jak ušet it váš as i peníze.  
 
Udržujte vaše tiskárny v provozu 
Omezte prostoje tiskárny s technologií bezdrátové komunikace 
NFC (Near Filed Communication) a QR kód , které umož ují 
okamžitý p ístup k informacím o tiskárn  a podpo e. Získejte 
okamžitou radu a tipy pro ešení problém  díky webovým 
stránkám podpory a funk ním stránkám – v etn  online 
nápov dy, instruktážních videí a zdroj  s informacemi o tiskárn .  

Monitorujte vaši tiskárnu vzdálen  
Zobrazte si nastavení a stav vašich sí ových tiskáren a odkudkoliv 
spravujte velké množství vzdálených sí ových tiskáren kdekoliv ve 
sv  pomocí volitelného tiskového monitoru Zebra PrintMonitor. 

Získejte výhody z p idaných bezpe nostních funkcí 
Snižte pravd podobnost pad lání karet a neautorizovaného tisku 
s tiskárnou vybavenou bezpe nostními funkcemi. Zvyšte 
zabezpe ení ješt  více a zamezte pad lání i manipulaci s kartami se 
zákaznickým spot ebním materiálem Zebra, jako jsou nap íklad 
speciální holografické laminovací fólie.

Získejte podporu, kterou pot ebujete 
S volnou službou testování karet spole nosti Zebra získáte zdarma 
podporu pro testování karet a poradenství od kvalifikovaných 
profesionál  Zebra. 

Zabezpe te nejvyšší kvalitu již od po átku 
Již od první karty obdržíte konzistentní, kvalitní tisk a minimální 
odpad.  

Nastavení a konfigurace s lehkostí 
Spolu s vylepšeným uživatelským rozhraním získáte výhodu 
v podob  zdokonalených funkcí v etn  certifikovaného ovlada e 
Windows  a pokro ilých nástroj  pro konsolidovaný pohled na 
všechny aspekty tiskárny ZXP Series 9 – což spole  usnadní 
nastavení a konfiguraci tiskárny. 

Získejte z vaší tiskárny ješt  více 
Spolu se sadou software a vývojá ských nástroj  SDK Zebra 
rozši te produkci karet o volitelné funkce, jako magnetický 
proužek a kódování ipových karet pro nejlepší a nejsnazší 
integraci aplikací. 

 

Patentované bezodpadové standardní i zákaznické laminovací 
materiály Zebra zajistí vyšší životnost i zabezpe ení karet 
Výhody laminování 
Všechny vytišt né plastové karty obsahující osobní údaje, což je d ležité zejména pro státní správu a školství, bývají p edm tem pad lání, 
pozm ování a kopírování. Ochranný film, b žn  ozna ovaný jako laminát, m že být na kartu aplikován již v pr hu tisku, což p idá další 
vrstvu zabezpe ení a prodlouží životnost karty až na 5-10 let.  

Standardní laminovací materiály Zákaznické laminovací materiály 

Standardní laminovací materiály Zebra vám p inesou zabezpe ení 
vytišt ných karet, ochranu a prodloužení životnosti karet pro širokou 
škálu kartových aplikací v r zných odv tvích – v etn  vzd lávání, 
státní správy, pohostinství, maloobchodu, výroby, p epravy a 
logistiky, zdravotní pé e a servisních služeb.  
  

Pro zvýšení zabezpe ení mohou být použity laminovací materiály 
Zebra se širokou škálou p izp sobitelných bezpe nostních prvk  

etn  vizuálních hologram , mikrotextu, UV fluorescentních 
obrázk , giloš vzor  a metalických inkoust . P izp sobte si vaše 
laminovací materiály tak, aby obsahovaly firemní logo a název nebo 
jiné unikátní obrázky i text, abyste zabránili falšování nebo 
pozm ování vašich karet. Spolupracujte se spole ností Zebra pro 
vytvo ení návrhu vašeho designu.  

Standardní laminovací materiály vám p inesou: Než objednáte zákaznické laminovací materiály , 
pamatujte: 

 S nepad latelným a neupravitelným holografickým obrazem 
zajistí odolnost proti zm nám a duplikování 

 Ochrana obrazu karty, barev a vytišt ných dat proti vyblednutí 
vlivem UV zá ení a proti poškrábání zp sobené každodenním 
opot ebením 

 Zákaznické laminovací materiály lze objednat v minimálním 
množství 50 rolí na jednu objednávku 

 Standardní dodací lh ta pro objednávku zákaznických 
laminovacích materiál  je až 12 týdn  od schválení návrhu a 
podání objednávky 

 Je nutno uhradit jednorázový vstupní poplatek za každý návrh 
laminovací fólie. Pro podrobné informace kontaktujte vašeho 
zástupce spole nosti Zebra 

žete objednat jakékoliv iré a holografické 
standardní laminovací materiály: 

 Žádná minimální objednávka 
 Žádný vstupní poplatek 
 Rychlé doru ení 

Pro další informace o standardních a zákaznických laminovacích materiálech, v etn  podpory návrhu si prohlédn te prosím informa ní 
materiály o zákaznických laminovacích materiálech nebo kontaktujte vašeho zástupce spole nosti Zebra. 
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Výhody retransferové technologie tisku   
Tradi ní tiskárny s p ímým potiskem karet využívají tiskovou hlavu, která tiskne p es barvicí pásku p ímo na 
kartu. Retransferové tiskárny naopak tisknou na flexibilní transparentní film, který je následn  tepeln  svázán 
s povrchem karty, což vytvá í trvanliv jší produkt odolný proti poškrábání. Retransferová technologie 
produkuje obrazy v optimální kvalit , které mají živ jší a saturované barvy a to i na nerovném povrchu karet, 
jako jsou klí enky nebo ipové karty.  
 

Výhody inovativní retransferové 
tiskárny karet Zebra 

Vyšší kvalita obrazu se zá ivými sytými 
barvami. 

Schopnost tisknou na nerovný povrch 
karet, jako jsou ipové karty. 

Skute ný tisk po celém povrchu karty (p es 
okraj). Tradi ní tiskárny nechávají na kart  
bílý okraj.  

Schopnost tisknout na karty nevyrobené 
z PVC. Tiskárny s p ímým potiskem 
vyžadují povrch absorbující barvivo, který 
mají pouze PVC karty. 

Trvanliv jší a proti ot ru odolné karty, 
které nevyžadují dodate nou p ekryvnou 
vrstvu. 

Integrovaná ochrana proti pad lání 
s jasným rozpoznáním porušeného filmu. 

 
 

 
 
 

 

ednosti inovativní retransferové tiskárny 
karet Zebra 

Vynikající kvalita tisku: exkluzivní technologie Zebra 
Color Predictive Technology zaležená na patentovaných 
algoritmech pro zpracování obrazu kompenzuje chyby 
obrazu b žn  zp sobené vysokou rychlostí tisku, tím 
zajistí fotografickou kvalitu obrazu a rozlišení tisku 
dokonce i p i vyšších rychlostech tisku. 

Špi ková rychlost tisku: Zebra dosahuje rychlost tisku, 
která p ed í jakoukoliv jinou retransferovou tiskárnu a 
která je srovnatelná s mnoha dnešními nejrychlejšími 
tiskárnami s p ímým potiskem karet. Patentovaný proces 

enosu obrazu od spole nosti Zebra aplikuje film na ob  
strany karty b hem jednoho pr chodu, což drasticky 
snižuje dobu tisku.  

Výjime ná úspora náklad : ZXP Series 9 p inášející 
bezodpadovou lamina ní technologii Zebra vám 
poskytuje provoz s extrémn  nízkými náklady na kartu. 
Eliminace až poloviny typického odpadu s našimi médii 
s jedním jádrem a bez nosného pásu.  

APLIKACE 
 

 

Státní správa 
US Federální ID karty 
Vládní ID karty 
Státem vydávané ID  karty 
(ob anské, idi ské pr kazy) 
ID karty a kontrola p ístupu 

Vzd lávání 
Studentské a 
zam stnanecké ID karty a 
karty pro kontrolu p ístupu 

Maloobchod a pohostinství 
ID karty a kontrola p ístupu 
Personalizované dárkové, 
lenské a v rnostní karty 
ipové karty pro cestování, 

hry a zábavu 
eprava a logistika 
ID karty a kontrola p ístupu 

Výroba 
ID karty a kontrola p ístupu 

Servisní služby 
Zam stnanecké a 
studentské ID karty 
Personalizované dárkové, 
lenské a v rnostní karty 

Ostatní p izp sobené karty 
 
 
 
 

RETRANSFEROVÝ 
FILM 
 

NAVÍJECÍ CÍVKA 
RETRANSFEROVÉHO FILMU 
 

PODÁVACÍ CÍVKA 
RETRANSFEROVÉHO FILMU 
 

TEPELNÉ  
RETRANSFE-
ROVÉ 
VÁLE KY 
 

TISKOVÁ HLAVA 

PODÁVACÍ CÍVKA  
BARVICÍ PÁSKY 
 

NAVÍJECÍ CÍVKA  
BARVICÍ PÁSKY 
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Specifikace ZXP Series 9 
NÁZEV TISKÁRNY 
ZXP Series 9 
TISK 
 Barevný sublima ní retransfer 
 Plnobarevný nebo monochromatický 

retransferový tisk 
 Jednostranný a oboustranný tisk 
 Max. rychlost tisku jednostrann : 190 karet/hod* 
 Max. rychlost tisku oboustrann : 180 karet/hod* 
 Uživatelsky volitelný režim tisku: standardní a 

jemný 
 Fotografická kvalita obrazu 
 Tisk po celé ploše karty na standardní médium 

CR80 
STANDARDNÍ FUNKCE 
 ipojení USB a Ethernet 
 Možnost podávání karet po jedné 
 Vstupní podava  pro 150 karet (30 mil) 
 Zásobník odmítnutých karet pro 15 karet (30 mil) 
 Výstupní zásobník pro 100 karet (30 mil) 
 Technologie inteligentních médií iSeries™ 
 Automatická kalibrace média 
 Provozní LCD displej 21 znak , 6 ádk   
 Rozlišení tisku 304 dpi  (12.0 bod  na mm) 
 Standardní pam  64 MB 
 Doživotní záruka na tiskovou hlavu 
 Dvouletá omezená záruka na tiskárnu   
 Certifikované ovlada e pro Microsoft  Windows  
 Slot pro fyzický zámek Kensington  

VOLITELNÉ FUNKCE A 
ISLUŠENSTVÍ 

 Laminátor – jednostranný a oboustranný  
 Uzamykatelný kryt / podava  karet 
 Servisní program Zebra OneCare 
 Bezdrátová konektivita 802.11b/g 
 Vstupní podava  karet (150 karet, 30 mil) 

MOŽNOSTI A SPECIFIKACE 
KÓDOVÁNÍ  
 Kontaktní stanice ipových karet ISO 7816 pro 

externí kontaktní kodéry t etích stran 
 Kodér magnetické stopy – AAMVA a ISO 7811 

(nové a p edkódované karty; stopy 1, 2 a 3, 
vysoká a nízká koercivita) 

 Kombinace bezkontaktního MIFARE  ISO 
14443 A & B  (13.56 MHz) a kontaktního ISO 
7816 kodéru s  kompatibilitou PC/SC (podpora 

es USB a Ethernet) 
 Kódování p es Ethernet  

SPECIFIKACE LAMINÁTORU 
 Jednostranná nebo oboustranná volitelná 

laminace (pouze s oboustrannou tiskárnou) 
 Oboustranný tisk s oboustrannou laminací: 

180 karet/hod 
 Schváleno GSA FIPS 201 (oboustranná 

laminace) 
 Využívá pouze laminovací materiály Zebra True 

Secure iSeries 
 Laminace pro horní a spodní stranu prodávána 

samostatn . 
 K dispozici zákaznicky kódované lamináty 
 K dispozici zákaznické holografické lamináty 

 

 

SOFTWARE ZMOTIF 
 Podpora a ukázkové kódy vývojá ských nástroj  

ZMotif SDK 
 Certifikované Microsoft Windows ovlada e 

tiskárny se sadou nástroj  pro: Windows 8, 
Windows 2012, Windows 10, Windows 2008, 
Windows 7 

 Software pro návrh a vydávání karet CardStudio 
 Podpora software Zebra Virtual PrintWare 

Funkce  
ovlada e  

 Grafické nastavení orientace 
karty pro vizualizaci nastavení a 
tisku karet a konfigurace 

 Výb r zdroje a typu karet 
 Kompletní grafická kontrola 

oblasti a výb r elementu pro 
nastavení extrakce erné barvy.  

 Automatické rozpoznání typu 
pásky, laminátoru a kódování 
ipových karet 

Funkce 
sady 
nástroj  
Toolbox 

 Nástroje pro konfiguraci tiskárny 
pro kompletní kontrolu nad 
všemi funkcemi a parametry 
tiskárny 

 Volitelné nastavení ochrany 
heslem a možnost nastavení 
zabezpe ení na základ  role 
uživatele pro prevenci 
náhodných nebo 
neautorizovaných zm n 
ovlada e nebo nastavení 
tiskárny. 

 Kompletní technologie správy 
karet umož uje nastavení a 
testování všech funkcí a 
schopností tiskárny a kodéru 

 Testovací karty a diagnostické 
nástroje tiskárny zajistí 
bezchybný tisk a rychlé ešení 
problém . 

ZMOTIF 
SDK  

 SDK ke stažení pro zákaznické 
aplikace 

 SDK umož uje software t etích 
stran rychle zajistit tisk a 
kódování na tiskárnu ZXP 
Series 9  

 Schopnost zajistit p ímý p ístup 
k ovlada i kodéru ipových karet 
PC/SC  a poskytnout kontrolu 
nad specifikací tiskové úlohy. 

 Podpora UV tisku a tisku 
inhibi ním panelem  

SPOT EBNÍ MATERIÁL 
 Inteligentní technologie iSeries a využívá RFID 

tagy pro autentizaci a automatizaci barevných 
pásek, retransferového filmu a laminát   

 Speciáln  navržené isticí p íslušenství 
usnad uje preventivní údržbu 

Pásky True 
Colors 
iSeries 

 YMCK 4 panely: 625 výtisk /roli 
 YMCKK 5 panel : 500 výtisk /roli 
 YMCUvK 5 panel : 500 výtisk /roli 
 YMCKI 5 panel : 500 výtisk /roli 
 YMCUKKI 6 panel : 415 výtisk /roli 
 YMC 3 panely: 800 výtisk /roli 
 erná monochromatická: 2500  

výtisk /roli 

 

POZNÁMKA: pro optimální kvalitu tisku a výkon 
tiskárny doporu ujeme používat pouze originální 
spot ební materiál Zebra. 
* Rychlost tisku je m ena od kliknutí po vysunutí 

karty p i pr rném pokrytí karty, s USB 
ipojením, v kartách za hodinu 

** Pro vhodné karty kontaktujte prosím vašeho 
dodavatele spole nosti Zebra 

Retransfe-
rový film 
True Colors 
iSeries 

 irý: 1250 jednostranných /  
625 oboustranných karet/roli 

Laminovací 
materiály 
True Secure 
iSeries  

 Bezodpadová vrchní a spodní 
laminovací fólie bez nosného 
pásu 1.0 mil: 625 karet/roli 

 Typy laminovacích materiál : 
plný, magnetická stopa, ipová 
karta a holografické designy 

 Zakázkové lamináty 
s registrovanou zna kou nebo 
holografickým obrazem na 
vyžádání 

SPECIFIKACE KARET 
 Tlouš ka karet: 30 – 40 mil 
 Rozm ry karet: formát ISO 7810,typ ID-1, rozm r 

CR-80 
 Materiál karet: PVC a kompozitní, ABS karty, 

PET, PET-G a Teslin  kompozitní** 
 Speciální karty: transparentní karty (s IR blokem), 

nebo pr svitní karty 30 mil ( iré a barevné)**   
 Technologické karty: kontaktní a bezkontaktní 

ipové karty, UHF karty** 
KOMUNIKA NÍ ROZHRANÍ 
 USB 2.0 
 USB podporuje plug-and-play identifikaci tiskárny 
 Ethernet 10/100 
 Bezdrátové rozhraní 802.11b/g 

ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE 
 Automaticky p epínaný jednofázový st ídavý zdroj 
 100 V – 240 V st ídavých a 50 – 60 Hz 

FYZICKÉ VLASTNOSTI 
Tiskárna  
 Výška (se zásobníky): 334 mm 
 Ší ka (se zásobníky): 476 mm 
 Ší ka (se zásobníky a laminátorem): 781 mm 
 Hloubka: 519 mm 
 Hmotnost (jen tiskárna): 12.5 kg 
 Hmotnost (tiskárna s laminátorem): 20 kg 

VLASTNOSTI PROST EDÍ 
 Provozní teplota: 15 °C až 35 °C 
 Skladovací teplota: -5 °C až 55 °C 
 Provozní vlhkost: 20% až 80% nekondenzující 
 Skladovací vlhkost: 10% až 90% nekondenzující 
 epravní teplota: -40 °C až 60 °C 
 epravní vlhkost: 10% až 90% nekondenzující 
 Média by nem la být vystavena teplotám nad 

60 °C déle než 200 hodin a vlhkosti nad 90% p i 
teplot  40 °C déle než 100 hodin. 
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