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طابعة البطاقات  ZXP Series 9بتقنية إعادة النقل
تقدمي جودة طباعة فائقة مع أعلى سرعات الطباعة في قطاع الصناعة

امتدادا ً لمجموعة طابعات البطاقات من  ، Zebraتعد طابعة البطاقات  ™ZXP Series 9بتقنية إعادة النقل مصممة هندسي ا ً بشكل خاص من أجل التطبيقات عالية األمان .تتميز
الطابعة بكونها رائدة في الصناعة فيما يخص قدرة اإلنتاج— تصل قدرتها إلى  190بطاقة في الساعة— بما يتيح لك طباعة عدد أكبر من البطاقات بسرعة أكبر وبجودة فائقة.
تحكم باستخدام وضع الطباعة عالي الجودة القابل للتحديد بواسطة المستخدم في الطابعة ،بما يتيح لك زيادة سرعة الطباعة أو تحسين جودة الطباعة .وعملية إعادة النقل
المتزامنة على الجانبين تقدم إنتاج أفضل لدرجات الطباعة والتشفير والتغليف.
تتضمن الطابعة تصميم التغليف بدون فاقد الحاصل على براءة االختراع من  ،Zebraتقدم الطابعة  ZXP Series 9تكلفة منخفضة للغاية عند إنتاج كل بطاقة وعدم الحاجة ألكثر
من  50%من الفاقد النموذجي.

اجلودة ،االعتمادية ،املرونة والسرعة

اجلهات العاملة في قطاعات احلكومة والتعليم والبيع بالتجزئة لديها تركيزا ً أكثر من أي وقت
مضى على األمان واحلاجة إلى املرونة والطلب املستمر للحصول على الكفاءة.

جودة طباعة فائقة  +أعلى سرعات طباعة
أنتج بطاقات متينة مقاومة للعبث تدوم لفترة طويلة مع جودة صورة مماثلة للصور الفوتوغرافية
األكثر وضوح ا ً مبا يعزز األلوان الغنية واملتناسقة وزيادة الدقة وضوح ا ً بشكل مدهش .لكون
الطابعة رائدة في مجال إنتاج البطاقات ،فهي تتيح لك طباعة املزيد من البطاقات بشكل أسرع—
حتى مع التغليف على اجلانبني والتشفير.

توفير في التكلفة القيمة  +انخفاض الفاقد
تأكد من حصولك على األمان وخفض إمكانية وجود صور مزورة من خالل تقنية إعادة النقل
والتغليف األفضل في فئتها — مبا في ذلك الصور اجملسمة .متتع بتجربة احلصول على البطاقة
بتكلفة منخفضة إلى أقصى حد مع تقنية التغليف بدون فاقد احلاصلة على براءة االختراع من
 Zebraالتي تتضمن وسائط بدون بطانة مع مركز معالج مفرد وبدون ناقل .اخفض الفاقد بنسبة
 50%والتوفير بنسبة  30%في التكاليف مقارنة باملنتجات املنافسة.

خدمة  OneCareمن Zebra

زد وقت تشغيل الطابعة وخفض اإلنتاجية املفقودة وتقليل نفقات اإلصالح التي ال تغطيها امليزانية
من خالل اختيار اتفاقية خدمة .™Zebra OneCare
وسائل وضع اخلطط وامليزانية بتكلفة مناسبة لنفقات الصيانة السنوية اخلاصة بك ،تضمن لك
االتفاقية
سيعكف فنيو  ®Zebraعلى االهتمام بالطابعة اخلاصة بك وإرجاعها بنفس مواصفات املصنع.
تقدم  Zebraتشكيلة متنوعة من اخلطط مبا يتالءم مع امليزانية واحتياجات العمل اخلاصة بك.

مستلزمات  Zebraاألصلية

اختيار مستلزمات طابعة البطاقات من األمور الهامة :املستلزمات هي العامل األول التي تؤثر على
إمكانية االعتماد على طباعة البطاقة وتوافقها ،باإلضافة إلى جودة الطباعة .تلبي مستلزمات
 ™Zebraاألصلية معايير اجلودة الصارمة .تقدم املستلزمات التي نوفرها إليكم نتائج متناسقة مع
كل مهمة طباعة مع احلد من حدوث البلى والتمزق في أجزاء الطابعة الهامة—مبا يؤدي إلى تقليل
تكاليف الصيانة الكلية.
البطاقات  PVCو Composite PVCمن  Zebraمتوافقة مع املعيار  ISOبشكل مضمون .تقدم Zebra
بطاقات مع خاصية الصور اجملسمة املدمجة املقاومة ضد العبث ،والشرائط املغناطيسية والرقائق
الذكية— التي ميكن تشفيرها عند الطلب مع طابعة البطاقات  — Zebraللحصول على أعلى
مستويات األمان واالستفادة الكاملة من الوظائف .اختر من بني مجموعة البطاقات املصنوعة من
الورق املقوي من  ،Zebraأو تصميم بطاقة مخصصة فريدة تعكس بشكل أفضل عالمتك التجارية
أو تلبية احتياجات األمن اخلاصة مبؤسستك.

التصميم الذكي  +التشغيل املرن بدون صعوبات
تصميم الطباعة بتقنية إعادة النقل على اجلانبني املتزامنة احلاصلة على براءة االختراع من Zebra
يعفيك من احلاجة إلى طابعة تعمل على قلب البطاقات بشكل ميكانيكي أثناء اإلنتاج .هذه
الهندسة جتعل اخلرج أكثر سرعة وتقلل كذلك من خطر حدوث األخطاء امليكانيكية املكلفة
وانحشار البطاقات.
تتضمن الطابعة خيارات توصيل متعددة مبا في ذلك جتهيزات  USBواإليثرنت القياسية ،باإلضافة
إلى ميزة الواي فاي® االختيارية (الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي فقط) ،الطابعة ZXP Series 9
تقدم إليك مزيد من املرونة التي حتتاجها إلعادة توجيه طابعتك في أي مكان ضمن شبكة االتصال
اخلاصة بك .ووضع الطباعة بجودة عالية اجلديد في الطابعة الذي ميكن حتديده من قبل املستخدم
مينحك املزيد من اخليارات والتحكم.

تقنية توقع األلوان اخلاصة

تقنية توقع األلوان اخلاصة من  Zebraتقدم صورا ً مماثلة للصور الفوتوغرافية بجودة فائقة .استنادا ً
إلىخوارزميات معاجلة الصور احلاصلة على براءة اختراع ،تقوم تقنية توقع األلوان من  Zebraمبراقبة
الطباعة ومالءمة إعدادات الطابعة بشكل متواصل كي تنتج أعلى جودة طباعة تلقائي اً—مرة تلو
املرة ،وبطاقة بعد بطاقة..

لمزيد من المعلومات حول طابعة البطاقات  ZXP Series 9بتقنية إعادة النقل ،تفضل بزيارة
 www.zebra.com/zxpseries9أو الوصول إلى دليل االتصال العالمي الخاص بنا على www.zebra.com/contact
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املزايا التي حتتاجها في طابعة بطاقاتك
الوقت ثمني وامليزانية يتم إدارتها بعناية لتفادي أي فاقد .استهالك املوارد على طابعات إضافية وعلى وقت املشغل واملستلزمات من األمور املكلفة .قامت  Zebraبإنتاج الطابعة  ZXP Series 9بشكل
هندسي مع وضعك في االعتبار—وإنشاء وسائل جديدة لتوفير املال والوقت.

حافظ على تشغيل طابعاتك وأدائها العالي

خفض من وقت تعطل الطابعة باستخدام تقنية التواصل قريب املدى وشفرات االستجابة
السريعة التي تقدم إليكم وصوال ً فوري ا ً إلى معلومات الطابعة والدعم .احصل على التوجيه في
الوقت واملكان احملددين وكذلك نصائح خاصة بالكشف عن اخللل وإصالحه عبر صفحة دعم الويب
اخملصصة ومزايا إطالق صفحة الويب— مبا في ذلك التعليمات عبر اإلنترنت ومقاطع فيديو لشرح
كيفية االستخدام وموارد معلومات الطابعة.

مراقبة طابعاتك عن بعد

عرض إعدادات الطابعة واحلالة على الطابعات املوجودة على شبكة االتصال لديك ،وإدارة عددا ً كبيرا ً
من الطابعات املتصلة بالشبكة عن بعد من أي مكان في العالم باستخدام برنامج PrintMonitor
(مراقب الطباعة) االختياري من .Zebra

االستفادة من مزايا األمان اإلضافية

اخفض إمكانية تعرض البطاقات للتزييف واستخدام الطابعة بدون تخويل مع مزايا األمان املمكنة
في الطابعة .أضف املزيد من األمان والوقاية ضد التزييف /التالعب مبستلزمات  Zebraاخملصصة
كطبقات التغليف التصويرية اجملسمة اخلاصة.

احصل على الدعم الذي حتتاجه

باستخدام خدمة اختبار البطاقات اجملانية من  ،Zebraستحصل على دعم الختبار البطاقات بدون
مقابل وكذلك التوجيه من املوظفني احملترفني املهرة في .Zebra

ضمان احلصول على أعلى مستويات اجلودة املناسبة من البداية

حتسينات جودة البطاقة "خرج البطاقة األولى" متنحك بطاقات متناسقة ذات جودة عالية مع خفض
الفاقد.

اإلعداد والتكوين بسهولة

باإلضافة إلى التحسينات على واجهة املستخدم ،فسوف تتمتع كذلك باملزايا واملنافع اإلضافية
التي من بينها برنامج تشغيل  ®Windowsاملعتمد ومربع األدوات احملسني للحصول على عرض معزز
لكل جوانب الطابعة  — ZXP Series 9كل هذه األشياء مجتمعة تتيح إعداد الطابعة وتكوينها
بشكل أكثر سهولة.

ساعد طابعاتك على إجناز املزيد من املهام

أضف مزايا اختيارية مثل الشريط املغناطيسي وتشفير البطاقة الذكية باإلضافة إلى مجموعة
البرامج وخيارات ( SDKأطقم تطوير البرامج) للحصول على أفضل خيارات دمج التطبيقات وأكثرها
سهولة.

طبقات التغليف املقوية واخملصصة بدون فاقد احلاصلة على
براءة االختراع من  Zebraتقدم أعلى مستويات املتانة واألمان
مزايا التغليف:
كل البطاقات البالستيكية املطبوعة حتتوي على معلومات شخصية وهي هامة بشكل خاص في أسواق اجلهات احلكومية والتعليم العالي وتخضع خلطر التعرض للتزييف ،التعديل ،واالستنساخ والعبث.
الطبقة الواقية يشار إليها بشكل شائع على أنها طبقة التغليف-ومن املمكن وضعها على البطاقات أثناء عملية الطباعة وإضافة طبقة إضافية من األمان وزيادة عمر استخدام البطاقة ملدة تتراوح ما
بني  5-10سنوات..

طبقات التغليف المقوية

طبقات التغليف المخصصة

طبقات التغليف المقوية من  Zebraتقدم األمان إلى بطاقاتك المطبوعة ،وتوفير الحماية
وزيادة عمر استخدام البطاقة لمجموعة من تطبيقات البطاقة في مختلف الصناعات
المتنوعة—من بينها مجاالت التعليم العالي والحكومة والمشافي والبيع بالتجزئة والتصنيع
والنقل واإلمدادات والتموين والرعاية الصحية ومكاتب الخدمات.

إلضافة المزيد من األمان ،يمكن كذلك دمج طبقات تغليف  Zebraكذلك مع مجموعة عريضة
من عناصر األمان القابلة للتخصيص بما في الهولوغرامات المرئية ،والنص-الماكرو ،والصور
باألشعة فوق البنفسجية ،واألنماط المتقاطعة واألحبار المعدنية .قم بتخصيص طلب
التغليف الخاص بك ليشمل على شعار شركتك واالسم ،أو أي صور فريدة أخرى لمنع التالعب
بها أو تزييفها أكثر من ذلك .اشترك مع  Zebraمن أجل اإلنشاء الفني للتصميم الخاص بك.

التغليف املقوي يقدم إليك:
• مزايا مجسمة مقاومة للعبث والتزييف من أجل توفير احلماية ضد التعديل واالستنساخ.
•	حماية صور البطاقة واأللوان والبيانات املطبوعة ضد اخلفوت الناجم عن التعرض لألشعة فوق
البنفسجية ومن اخلدوش الناجمة عن البلى والتآكل اليومي
بإمكانك شراء أي طبقات تغليف مقوية وشفافة ومجسمة من  Zebraمع:

قبل التقدم بطلب للحصول على طبقة تغليف مقوي،
الرجاء تذكر توافر:
•	طبقات التغليف اخملصصة لديها حد أدنى من الكمية املطلوبة تبلغ  50لفة لكل
جانب كل طلب
•	مهلة إجناز قياسية للطلبات اخملصصة تصل إلى  12أسبوع مبجرد املوافقة على العمل الفني،
وإرسال طلب الشراء اخلاص بك
•	يوجد رسم بدء ملرة واحدة فقط لكل تصميم قطعة تغليف .توجه إلى ممثل حساب Zebra
ملعرفة التفاصيل.

• ال يوجد حد أدنى للطلب
• ال يوجد رسم بدء
• تسليم سريع
للحصول على معلومات إضافية حول طبقات التغليف املقوية واخملصصة ،مبا في ذلك دعم التصميم ،الرجاء اإلطالع على كتيب طبقات التغليف اخملصصة ،أو االتصال مبندوب املبيعات في شركة  Zebraلديك.
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مميزات تقنية الطباعة بإعادة النقل

االستخدامات
احلكومة
	•احلكومة الفيدرالية األمريكية
الهويات احلكومية

الطابعات التي تستخدم طريقة "مباشر إلى البطاقة" تستخدم رأس الطباعة التي تقوم بالطباعة عبر الشريط مباشرة على البطاقة .تقوم الطابعات بتقنية
إعادة النقل بطباعة طبقة مرنة شفافة ثم ربطها حراري ا ً بالبطاقة مما يؤدي إلى إنشاء منتج أكثر متانة ومقاومة للخدوش .تقنية إعادة النقل هذه تقدم صورا ً بجودة
فائقة وتكون أكثر إشراق ا ً وتشبع اً ،وحتى على أسطح البطاقات غير املستوية مثل بطاقة املفتاح أو البطاقات الذكية.

	•الهويات احلكومية
	•الهويات الصادرة من احلكومة
والبطاقات
	•الهويات والتحكم في الدخول
التعليم
	•هويات الطالب والعاملني
والتحكم في الدخول
البيع بالتجزئة واملشافي
	•الهويات والتحكم في الدخول
	•الهدايا الشخصية ،وبطاقات
العضوية
وبطاقات والء العمالء
	•البطاقات الذكية أثناء السفر
وممارسة األلعاب والترفيه
النقل والسوقيات
	•الهويات والتحكم في الدخول
التصنيع

مزايا طابعة البطاقات بتقنية إعادة النقل
االبتكارية من Zebra

منافع طابعة البطاقات بتقنية إعادة النقل
االبتكارية من Zebra

جودة طباعة فائقة :تقنية توقع األلوان اخلاصة من  Zebraاملستندة إلىخوارزميات
معاجلة الصور احلاصلة على براءة اختراع تعمل على ضبط وإصالح أخطاء الصورة
التي حتدث بشكل طبيعي بسبب سرعات الطباعة العالية—وتقدمي صورا ً بجودة
عالية كالصور الفوتوغرافية ودقة الطباعة حتى عند سرعات الطباعة الزائدة.

سرعات طباعة رائدة في الصناعة :حتقق  Zebraسرعات طباعة عالية تتجاوز
حلد كبير أي طابعة إعادة نقل أخرى ،وميكن مقارنتها بالعديد من أسرع الطابعات
بتقنية مباشر على البطاقة املطروحة باألسواق في الوقت احلالي .معاجلة نقل
الصور احلاصلة على براءة االختراع من  Zebraتقوم بتطبيق طبقة على جانبي
البطاقة في عملية إمرار واحدة وخفض وقت الطباعة إلى حد كبير للغاية.

	•الهويات والتحكم في الدخول
مكاتب اخلدمات
	•هويات املوظفني والطالب
	•الهدايا الشخصية ،بطاقات
العضوية والوالء
	•البطاقات اخملصصة األخرى

توفير في التكلفة بشكل ممتاز:تتضمن الطابعة  ZXP Series 9تقنية التغليف
بدون فاقد التي متنحك عملية احلصول على تكلفة لكل بطاقة بسعر منخفض
للغاية .التخلص من نصف الفاقد النموذجي مع الوسائط بدون بطانة مع مركز
معالج مفرد وبدون ناقل.

جودة صور أعلى مع ألوان غنية ومشرقة.
إمكانية الطباعة على أسطح البطاقات غير املستوية
كالبطاقات الذكية.
الطباعة من احلافة إلى احلافة الفعلية (عبر طباعة عبر
احلافة) .تترك طابعة البطاقات التقليدية حدا ً أبيض ا ً عند
حافات البطاقة.
إمكانية الطباعة على بطاقات غير مصنوعة من مادة .PVC
تتطلب الطابعات بتقنية مباشر على البطاقة سطح متلقي
للمادة الصبغية ،وهذا ال يتوافر على كل البطاقات غير
املصنوعة من مادة .PVC
البطاقات األكثر متانة ومقاومة للكشط ال تتطلب أي طبقة
تداخل أو طالء إضافية.
حماية مدمجة ضد التالعب مع طبقة غير قابلة للعبث
أصلية.

فيلم النقل بكرة
التفاف الشريط

فيلم النقل

بكرة نقل
مسخنة
فيلم النقل
لفة اإلمداد

شريط األلوان
إمداد
رأس الطباعة
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شريط األلوان
التفاف الشريط

صفحة مواصفات املنتج
طابعة البطاقات  ZXP SERIES 9بتقنية إعادة النقل

مواصفات الطابعة ZXP Series 9
برنامج ZMOTIF

اسم الطابعة
ZXP Series 9

الطباعة

	•إعادة النقل بانتشار المادة الصبغية
	•طباعة إعادة النقل بكامل األلوان أو لون أحادي
	•الطباعة على جانب واحد وعلى الجانبين
	•أقصى سرعة طباعة على جانب واحد  190بطاقة في الساعة*
	•أقصى سرعة طباعة على جانبين  180بطاقة في الساعة*
	•أوضاع الطباعة القابلة للتحديد بواسطة المستخدم :قياسية
ودقيقة
	•صور بجودة الصورة الفوتوغرافية
	•أفضل طباعة على وسائط  CR80القياسية

	•الكود التجريبي والدعم لـZMotif SDK
	•برامج تشغيل طابعة معتمدة من  Microsoft Windowsمع مزايا
األداة المساعدة  :Toolboxنظام تشغيل  ،Windows 8وWindows
 ،2012و ،Windows 10و ،Windows 2008وWindows 7
	•تصميم بطاقة  CardStudioوبرنامج إصدار
	•دعم برنامج االفتراضي من Zebra
مزايا برنامج
التشغيل

املزايا القياسية
	•اتصال  USBوEthernet
	•إمكانية تغذية البطاقات الفردية
	•وحدة تغذية بسعة  150بطاقة ( 30مللي)
	•تصل سعة مخزن الرفض  15بطاقة ( 30مللي)
	•مخزن إخراج بسعة تتسع  100بطاقة ( 30مللي)
	•تقنية الوسائط الذكية ™i Series
	•معايرة  -أوتوماتيكية للوسائط
	•شاشة مشغل  LCDتسع  21حرف و 6أسطر
	•دقة طباعة  304نقطة في البوصة ( 12.0نقطة/مم)
	•ذاكرة قياسية  64ميغابايت
	•ضمان مدى الحياة على رأس الطباعة
	•ضمان غير محدود لعامين على الطابعة
	•محركات معتمدة من ميكروسوفت ويندوز
	•فتحة القفل القابلة للقفل Kensington

مزايا األداة
املساعدة
 Toolboxبرنامج
التشغيل

اخليارات وامللحقات

	•وحدة تغليف—على جانب واحد وعلى الجانبين
	•خزانة قابلة للقفل /وحدة تغذية البطاقات
	•برامج خدمة Zebra OneCare
	•توصيل السلكي بقدرة 802.11b/g
	•مخزن إدخال البطاقات ( 150بطاقة 30 ،مللي)

ZMOTIF SDK

خيارات التشفير واملواصفات

	•محطة تالمس البطاقات الذكية  ISO 7816ألداة تشفير
التالمس الخارجية
	•أداة تشفير الشريط المغناطيسي —  ،AAMVAو ISO 7811
(الجديدة والمشفرة مسبقا ً ،والمسارات ،1و ،2و ،3وقوة قهرية
عالية ومنخفضة)
	• ®Combined MIFAREأداة تشفير التالمس & ISO 14443 A
( Bبسعة  13.56ميغاهرتز) مع شهادة  EMVمن المستوى ،1
وتوافق ( PC/SCمدعوم عبر  USBوإيثرنت)
	•التشفير عبر اإليثرنت

مواصفات وحدة التغليف

	•خيار التغليف على جانب واحد أو جانبين (مع طابعة الطباعة
على جانبين فقط)
	•طباعة  180بطاقة على الجانبين كل ساعة وتغليف على
الجانبين
	•(تغليف على الجانبين) معتمد GSA FIPS 201
	•تستخدم طبقات تغليف  True Secure i Seriesمن Zebra
فقط
	•طبقة تغليف على الجزء العلوي والسفلي تباع منفصلة
	•طبقات تغليف مشفرة بالرموز المخصصة متوفرة
	•طبقات تغليف مجسمة مخصصة متوفرة

	•إعداد اتجاه البطاقة الرسومية لتصوير
إعداد طباعة البطاقة والتهيئة
	•اختيار مصدر ونوع البطاقات
	•تحكم رسومي متكامل على المنطقة
وتحديد العنصر لمعامالت استخالص
اللون األسود
	•االستشعار األوتوماتيكي لنوع الشريط،
وأداة التغليق وخيارات تشفير البطاقة
الذكية
	•أدوات تكوين الطابعة واألدوات المساعدة
للتحكم الكامل في كافة وظائف ومزايا
الطابعة
	•إعدادات الحماية بكلمة المرور االختيارية
وإعدادات الحماية المستندة للدور
لمنع إجراء تغييرات على تكوين برنامج
التشغيل أو الطابعة بشكل عرضي أو
دون تخويل
	•تتيح إدارة البطاقة ذات التقنية
المتكاملة القيام بإعداد واختبار كافة
مزايا الطابعة وأداة التشفير والوظائف
	•تضمن بطاقات اختبار الطابعة واألدوات
التشخيصية المساعدة على عملية
طباعة خالية من األخطاء وإمكانيات
على استكشاف المشكلة وحلها
بشكل سريع
	• SDKقابل للتنزيل من أجل تطبيقات
العميل
	•يتيح  SDKلألطراف األخرى القيام بإضافة
مزايا الطباعة المتقدمة والتشفير إلى
الطابعة ZXP Series 9
	•تتضمن اإلمكانيات الوصول المباشر
إلى برنامج تشغيل أداة تشفير البطاقة
الذكية  ،PC/SCوالتحكم في المهمة
خالل مواصفات مهمة الطباعة
	•تقديم الدعم لطابعة  Uvالمتكاملة
ودعم جزء المنع

املستلزمات
	•تستخدم التقنية الذكية  i Seriesمن  Zebraعالمات RFID
لمصادقة وأتمتة أشرطة األلوان وفيلم النقل والتغليف
	•مستلزمات تنظيف مصممة خصيصا ً لتسهيل إجراء الصيانة
الوقائية
شريط True
:Colours i Series

	•لوحة  YMCK 4: 625-صورة /لفة
	•لوح  YMCKK 5: 500 -صورة /لفة
	•لوح  YMCUvK 5: 500صورة /لفة
	•لوح  YMCKI 5: 500صورة /لفة
	•لوح  YMCKKI 6: 415صورة /لفة
	•لوح  YMC 3: 800صورة /لفة
	•أحادي اللون أسود 2500 :صورة /لفة

فيلم النقل True
:Colours i Series

	•شفاف 1250 :على جانب واحد625/
على جانبين للبطاقات /اللفة

تغليف True
Secure i Series

	•طبقة تغليف علوية وسفلية  1.0مللي
بدون بطانة وفاقد 625 :صورة /لفة
	•أنواع التغليف :شفاف ،شريط
مغناطيسي ،بطاقة ذكية ،تصميمات
مجسمة
	•تتوافر طبقات تغليف مخصصة مع صور
مسجلة أو صور مكتوبة باليد للخلفية
عند الطلب

مواصفات البطاقة

	•سماكة البطاقة 40 – 30 :مللي
	•حجم البطاقة :تنسيق  ،ISO 7810نوع  ،ID-1حجم CR-80
	•مادة البطاقة :بطاقات  ،PVCومركبة ،وبطاقات  ،ABSو ،PETو
 ،PET-Gو ®Teslinمركبة**
	•بطاقات خاصة :شفاف (حاجز لألشعة تحت الحمراء) ،أو بطاقة
نصف شفافة  30مللي (شفافة وملونة)**
	•بطاقات التقنية :بطاقات ذكية متالمسة وغير متالمسة،
بطاقات **UHF

وصالت االتصال
	•USB 2.0
	• USBيدعم تعريف الطابعة والتوصيل للتشغيل
	•Ethernet 10/100
	• b/g 802.11االتصال الالسلكي

املواصفات الكهربائية
	•طاقة تيار متناوب أحادية الطور قابلة للتبديل األوتوماتيكي
	•100فولت~240فولت تيار متردد و 50-60هرتز

املواصفات املادية
الطابعة
	•االرتفاع (مع /مخازن البطاقات)13.2 :درجة 334/مم
	•العرض (مع /مخازن البطاقات)18.75 :درجة 476/مم
	•العرض (مع /مخازن البطاقات ،مع /وحدة تغليف)30.75 :
درجة 781/مم
	•العمق 20.4 :درجة 519/مم
	•الوزن (الطابعة فقط) 27.5 :رطل 12.5/.كغم
	•الوزن (الطابعة ،وحدة التغليف) 44 :رطل 20/.كغم

البيئية
	•درجة حرارة التشغيل 59º :ف 15º/م إلى  95ºف 35º/م
	•درجة حرارة التخزين 23º :ف -5º/م إلى  131ºف 55º/م
	•درجة رطوبة التشغيل :من  20%إلى  80%بشكل حصري،
بدون تكثف
	•درجة رطوبة التخزين :من  10%إلى  90%بشكل حصري بدون
تكثف درجة رطوبة التخزين
	•درجة الحرارة عند الشحن -40º :ف -40º/م إلى  140ºف 60º/م
	•الرطوبة عند الشحن :من  10%إلى  90%بشكل حصري بدون
تكثف درجة رطوبة التخزين
	•يجب أن تزيد حرارة الوسائط عن  140درجة فهرنهايتية60 /
درجة مئوية لمدة تزيد عن  200ساعة ،وأعلى من  90%الرطوبة
النسبية عند  104ف 40/م لمدة تزيد عن  100ساعة
مالحظة :للحصول على أفضل مستويات جودة الطباعة واألداء األمثل،
يوصى باستخدام مستلزمات  Zebraاألصلية.
*سرعة الطباعة تعتمد على النقر ألسفل ،ومتوسط تغطية الطباعة مع
ميزة التوصيل بـ  ،USBوالبطاقات كل ساعة(.)cph
** الرجاء االتصال ببائع تجزئة  Zebraلكفاءة البطاقات

املقرات الرئيسية للشركة وفي أمريكا
الشمالية
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

املقرات الرئيسية في آسيا واحمليط
الهادئ
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

املقرات الرئيسية في أوروبا
والشرق األوسط وإفريقيا
/zebra.comاملواقع
mseurope@zebra.com

املقرات الرئيسية في أمريكا الالتينية
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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