
Folheto da impressora de cartões Zebra ZXP Series 1

Impressão de cartões acessível, com um projeto 
compacto, fácil de usar 
A impressora de cartões ZXP Series 1 
oferece impressão de cartões de alta 
qualidade. Ideal para aplicações de 
baixo volume de impressão a cores ou 
monocromática em face única, a  
ZXP Series 1 oferece uma solução 
completa de impressão de cartões, 
com um investimento mínimo. Sua 
certificação ENERGY STAR™ e os 
cartuchos de impressão ecológicos a 
tornam a melhor impressora básica de 
cartões do mercado. 

Facilidade de uso

A ZXP 1 requer pouco suporte técnico 
e pouco treinamento do usuário. A 
operação é simplificada com uma 
interface de usuário intuitiva e pontos de 
toque coloridos. Os ribbons inteligentes 
de troca rápida Load-N-Go™ têm o 
benefício extra de serem ecológicos, 
usando menos material plástico e mais 
material biodegradável do que muitas 
marcas concorrentes. O Print Touch™ 
usa a Near Field Communication (NFC) 
para recuperar instantaneamente 
informações úteis sobre a ZXP Series 
1 de qualquer dispositivo inteligente 
habilitado para NCF.

Tamanho compacto e gerenciável  
por rede

Um tamanho reduzido que permite 
que a ZXP Series 1 caiba nos menores 
espaços de trabalho, tornando-a ideal 
quando existe limitação de espaço. 
Seu design compacto e durável, 
e as ferramentas de software de 
gerenciamento da impressora por 
rede, tornam a ZXP Series 1 perfeita 
para várias instalações em pequenos 
escritórios ou em grandes instalações 
de impressoras de cartões distribuídas. 

Cartões de alta qualidade,  
sem exceções

Você pode contar com a ZXP Series 1 
para imprimir imagens de cores vivas 
e nítidas sempre que você precisar, 
onde você precisar. Sua codificação em 
tarja magnética opcional, conectividade 
Ethernet e suporte a diversas 
espessuras de cartão permitem que a 
ZXP Series 1 atenda a uma variedade de 
necessidades de negócios.

Impressora de cartões  
Zebra® ZXP Series 1™

Ideal  
para estas 
aplicações 

Varejo e hotelaria/  
cartões de fidelidade, cartões de 
presente, cartões de associação, 
hotel, cruzeiro e outros cartões 
de hotelaria

Identificação e acesso/ 
identificação de funcionários, 
cartões de controle de acesso, 
crachás de visitantes, cartões de 
visita, cartões de identificação 
para estoque ou mercadorias 

Governo e educação/ 
cartões de identificação de 
alunos, cartões de biblioteca, 
cartões de identificação para 
uso de instalações recreativas, 
cartões de certificação
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Nome da impressora

• Impressora de cartões ZXP Series 1

 Especificações de impressão

• Transferência térmica direta para o cartão com  
 dye sublimation 

•  Impressão colorida ou monocromática
•  Impressão de face única (somente um lado)
•  500 cph, monocromática, face única 
•  120 cph, YMCKO, de face única 
•  Impressão de borda a borda em mídia padrão CR-80

Recursos padrão

• Cartuchos de ribbon de encaixe ecológicos  
Load-N-Go 

• Processamento de imagem baseado em  
host ZRaster™

• Calibração automática de ribbon
• Conectividade USB 2.0
• Drivers certificados para Microsoft® Windows 
• Certificado pela ENERGY STAR
• Tag NFC Print Touch para documentação da 

impressora e ferramentas online 
• Alimentador de 100 cartões coberto (30 mil)
• Bandeja de saída de 45 cartões (30 mil)
• Display LCD de controle do operador de 16 caracteres
• Resolução de impressão de 300 dpi (11,8 pontos/mm)
• Garantia de dois anos para a impressora 
• Cabeça de impressão original - dois anos  

(passagens ilimitadas) 

Recursos opcionais

• Codificador de tarja magnética – 
o  ISO 7811 (novo e recodificado, trilhas 1,2 e 3, 

coercividade alta e baixa, stripe down,  
30 mil cartões apenas

• Conectividade Ethernet 10/100 internet
• Roletes de limpeza de alimentação de cartão 

individual CardSense™
• Painel frontal do alimentador manual
• Programas de garantia estendida de  

produto ZebraCare™

Software

Drivers de impressora certificados para Microsoft 
Windows® suportados: 

• Windows XP™, Vista™, Server 2003™, Server 2008™, 
Windows 7™ (compatível com 32 bits e 64 bits), 
Windows 8™ (compatível com 32 bits e 64 bits)
Acesse zebra.com para obter uma lista atualizada  
dos sistemas suportados. 

Especificações dos suprimentos

OBSERVAÇÃO: A impressora ZXP Series 1 é projetada 
para trabalhar apenas com cartuchos de ribbon de 
encaixe ecológicos Load-N-Go.

•  A tecnologia inteligente da Zebra ix Series™ detecta e 
 autentica automaticamente o ribbon.

•  Rolo de limpeza integrado em cada ribbon.
•  Kit de inicial de mídia opcional (face única) – 1 ribbon  

 YMCKO, 100 cartões de 30 mil de PVC
•  Kit de limpeza opcional: 4 cartões de limpeza de  

 mecanismo de impressão e 4 cartões de limpeza de  
 alimentador, 1000 imagens/cartão

Ribbon True Colors ix da Series ZXP 1 

•  YMCKO: 100 imagens/rolo
•  ½ YMCKO: 400 imagens/rolo
•  Monocromático preto: 1000 imagens/rolo
•  Monocromático branco: 500 imagens/rolo

Compatibilidade de cartão

OBSERVAÇÃO: Para obter qualidade de impressão e 
desempenho de impressão ótimos, recomendamos o uso 
de suprimentos genuínos da Zebra. 

•  Espessura do Cartão: 10 - 40 mils (0,254 a 1,016 mm) 
•  Tamanho do cartão: CR-80, formato ISO 7810,  

 identificador de tipo 1, 54 mm ( 2,12”) x  
 86 mm (3,38”)

•  Material do cartão: PVC e composto de PVC
•  Impressão de uma cor ou monocromática apenas em   

 cartão de espessura de < 20 mils

Interfaces de comunicações 

•  USB V2.0 (cabo incluso) - padrão
•  Ethernet 10/100 integrado - opcional

Especificações elétricas

• Fonte de alimentação AC monofásica com 
comutação automática

• Faixa de operação: 90 - 132 VAC e  
190 - 264 VAC RMS.

• Faixa de frequência 47 - 63 Hz.
• Potência necessária de 100W de saída  

contínua máxima e 607W de saída de pico  
(durante 450 microseg). 

• FCC Classe A

Especificações físicas (modelo padrão)

• Altura: 236 mm (9,3”)
• Largura: 200 mm (7,9”)
• Profundidade: 368 mm (13,0”)
• Altura: 5,3 kg (11,6 lbs)

ESPECIFICAçõES*

Mais recursos de facilidade de uso estão  
a apenas um toque de distância

A ZXP Series 1 oferece a tecnologia 
Print Touch da Zebra para conectar 
seu smartphone ou tablet a 
informações e dados adicionais da 
impressora com um simples toque. 

O Print Touch torna fácil economizar tempo e 
dinheiro para os departamentos de TI e suporte. 
Basta segurar o smartphone ou tablet com 
tecnologia NFC contra do logotipo Zebra Print 
Touch da impressora para:

• Ver informações importantes sobre aquela 
determinada impressora.

• Acessar imediatamente a ampla base de 
conhecimento da Zebra sobre a  
ZXP Series 1, com vídeos instrutivos e 
suporte ao produto.

Software Zebra CardStudio™
O CardStudio™ da Zebra é um 
conjunto de software completo 
de desenho e emissão de 
cartões, fácil de aprender e 
operar. Ele torna fácil desenhar e 
imprimir cartões de identificação 
e outros cartões de alta 
qualidade, com recursos básicos 
e avançados, e dá suporte 
a todas as impressoras de 
cartões Zebra. Para obter mais 
informações, visite:  
www.zebra.com/cardstudio.

Suprimentos genuínos Zebra™
Suprimentos genuínos da Zebra atendem 
a rígidos padrões de qualidade e são 
recomendados para se obter qualidade de 
impressão e desempenho ótimo da impressora. 
A impressora ZXP Series 1 é projetada para 
trabalhar apenas com cartuchos de ribbon de 
encaixe ecológicos Load-N-Go. 

*Especificações sujeitas a alteração 
© 2013 ZIH Corp. CardStudio, Load-n-Go, ix Series, ZRaster, CardSense, ZebraCare, e todos os nomes e números de produtos são marcas comerciais da Zebra, e Zebra e a figura 
da cabeça de Zebra são marcas registradas da ZIH Corp. Todos os direitos reservados. Microsoft, Windows, Windows Server e Windows Vista são marcas registradas ou marcas 
comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. ENERGY STAR é uma marca registrada da Environmental Protection Agency. Todas as outras 
marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.
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Outras Localidades / EUA: Califórnia, Georgia, Rhode Island, Texas, Wisconsin Europa: França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Polônia, Espanha, Suécia Pacífico 
Asiático: Austrália, China, Hong Kong, Índia, Japão, Malásia, Cingapura, Tailândia, Coreia do Sul América Latina: Argentina, Brasil, Colômbia, México e sede da América 
Latina na Flórida (EUA) África/Oriente Médio: Rússia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos

Zebra Technologies do Brasil
Rua Bela Cintra, 904 - 7º andar - 
São Paulo – SP
Tel: 11 3138 1466 
contato@zebra.com

Sede na América do Norte
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Sede na Ásia
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

Sede na Europa
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Sede na América Latina
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com
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