ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
ZEBRA ΖC350

Έξυπνος τροφοδότης
καρτών χειρίζεται αυτόματα
κάρτες με διαφορετικό
πάχος
Ο τροφοδότης καρτών
προσαρμόζεται άμεσα στο
πάχος κάθε κάρτας. Δεν
απαιτείται οποιαδήποτε
προσαρμογή από εσάς
για αποθέματα καρτών
διαφορετικού πάχους που
διαθέτετε.

ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟ ΠΡΟΦΙΛ Ο ZC350 ΧΩΡΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

ZEBRA ZC350
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ
Ο ZC350 προσφέρει όλες εκείνες τις επιλογές και τις δυνατότητες που χρειάζεστε για να
εκτυπώσετε με ταχύτητα πλαστικές κάρτες. Μεγάλο πλεονέκτημά του είναι η απλότητα και
η ευκολία στην χρήση. Προηγμένες επιλογές εκτύπωσης σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε
κάρτες σε οποιοδήποτε σχέδιο εσείς επιθυμείτε. Με υποστήριξη πολλαπλών τεχνολογιών
κωδικοποίησης, μπορείτε να δημιουργήσετε κάρτες χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες,
κάρτες επισκεπτών, δωροκάρτες, κάρτες ελέγχου πρόσβασης και ταυτοποίησης κ.α.
Προσφέρει μεγάλη ταχύτητα εκτύπωσης, έως και διπλάσια ταχύτητα σε σχέση με ορισμένους
ανταγωνιστικούς εκτυπωτές. Με το πάτημα ενός κουμπιού εκτυπώνετε κάρτες μίας όψης ή δύο
όψεων, ασπρόμαυρες ή έγχρωμες. Με συμπαγή σχεδιασμό και λεπτό προφίλ ο ZC350 μπορεί
να χωρέσει σε περισσότερους χώρους από οποιοδήποτε άλλο εκτυπωτή της κατηγορίας του.
Γραφική διασύνδεση/διεπαφή χρήστη LED/LCD
Σωστά σχεδιασμένα γραφικά προσφέρουν ένα όμορφο, εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον
εργασίας. Εικονίδια, κινούμενα σχέδια και μηνύματα κειμένου, επιτρέπουν σε κάθε χρήστη
να καταλάβει εύκολα τι χρειάζεται ο εκτυπωτής και πώς να εκτελέσει οποιαδήποτε
λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης μπλοκαρισμένων χαρτιών και της φόρτωσης
μελανοταινιών και πλαστικών καρτών.

Καινοτόμο πρόγραμμα
εκτύπωσης με γραφικό
περιβάλλον εργασίας
Η διεπαφή χρήστη νέας
σχεδίασης καθιστά
την εκτύπωση καρτών
ευκολότερη από ποτέ. Οι
ρυθμίσεις ομαδοποιούνται
σε tabs και είναι εύκολα
προσβάσιμες με ένα κλικ.
Μια οπτική απεικόνιση
της κάρτας, σάς επιτρέπει
να βλέπετε αμέσως πώς
φαίνεται η κάρτα σας και
πώς οι ρυθμίσεις που κάνετε
επηρεάζουν τον σχεδιασμό
της, εξαλείφοντας
έτσι τον χρόνο και το
κόστος επανειλημμένων
δοκιμαστικών εκτυπώσεων.
Όλες οι επιλογές
συνδεσιμότητας που
χρειάζεστε
Συνδέστε τον ZC350 σε
έναν υπολογιστή μέσω του
ενσωματωμένου USB για να
δημιουργήσετε αυτόνομο
σταθμό εκτύπωσης.
Χρησιμοποιήστε την
ενσωματωμένη σύνδεση
Ethernet για να δώσετε
άμεση πρόσβαση σε
όλους όσους χρειάζονται
εκτύπωση καρτών,
μεγιστοποιώντας τη χρήση
του εκτυπωτή. Εναλλακτικά
χρησιμοποιήστε το
προαιρετικό Wi-Fi και
εξαλείψτε το κόστος της
καλωδίωσης, η οποία δεν
είναι πλέον απαραίτητη.
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