
ZC350 KART YAZICI
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Dünyanın en basit kart yazıcısı

Son derece grafik LED/LCD arayüzü
ZC350, kendi dilinizde denenmiş ve kullanımı son derece kolay 
simgeler, animasyonlar ve metin tabanlı mesajlar sunarak, kullanıcılar 
yazıcının neye ihtiyacı olduğunu ve kağıt sıkışması giderme, ribbon 
düzeltme, kart ve ribbon yükleme ve çok daha fazlası dahil, neredey-
se her işlemi kolayca yapabilmesini sağlar.

Hız ihtiyacınızı karşılar
Sınıfının en yüksek baskı hızlarıyla, ister tek bir kart, ister yüzlerce 
kart veya binlerce kart basın, ZC350’nin işin üstesinden hızlı bir şekil-
de geleceğinden emin olabilirsiniz.

ZC350 Kart Yazıcı

Grafik kullanıcı arayüzüne sahip çığır açan yeni sürücü
Yeni tasarlanmış sürücünün kullanımı kolay arayüzü, kart basmayı 
her zamankinden daha kolay hale getirir. Ayarlar, tek tıklama ile 
kolayca erişilebilecekleri sekmeler halinde mantıksal bir şekilde gru-
plandırılmıştır. Bir görsel, basit monokrom ve karmaşık renkli kartları 
aynı kolaylıkla basmanızı ve ayar değişikliklerinin kart tasarımını nasıl 
etkilediğini anında görmenizi sağlar; bu da test kartlarını tekrar tekrar 
yazdırma süresini ve maliyetini ortadan kaldırır.

Dertsiz tak-çalıştır kurulum
ZC350, kutudan çıktığı anda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Zaman 
alıcı ve karmaşık kurulum yok — fişe takın ve yazıcınız elinize geçer 
geçmez avantajlarından yararlanın.

Yeni bir akıllı kart besleyici, kart kalınlıklarına anında uyum sağlar
Kart besleyici, her kartın kalınlığına anında uyum sağlar — farklı kart-
lar için ayarlama yapmaya son.

Çığır açan yeni bölme tasarımı
Tamamen yeniden tasarlanan bölme sayesinde, kart yükleme ve 
boşaltma çok kolaydır. ‘Vahşi batı bar kapısı’ tarzı iki kanatlı çıkış 
kapaklarını açmak gerekmez; ihtiyacınız olan kartı doğrudan alabi-
lirsiniz. Giriş ve çıkış bölmeleri aynı kapasiteye sahip olduğundan 
bölmelerin daha seyrek doldurulup boşaltılması gerekir.

Olağanüstü kolay ribbon değiştirme
Bir ribbon değiştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeni tasarlanmış 
ribbon kapağı mandalı tek harekette kilitli durumdan çıkar ve açılır. 
Benzersiz kapı kolu tarzı tutma yeri ve dahili smartchips sayesinde, 
ribbonu ne zaman ve nasıl değiştirmeniz gerektiğini bilirsiniz.

Hayallerinizdeki Kartları Kolay ve Hızlı Bir Şekilde Tasarlayın ve Basın.
Daha fazla bilgi için  www.zebra.com/zc350  web sayfasını ziyaret edin ya da  www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim 

rehberimize bakın

Bir kart yazıcından her şeyi istediğinizde ZC350 bunu sunar. Gelişmiş baskı seçenekleri neredeyse hayal edebileceğiniz tüm tasarımları 
oluşturmanıza olanak verir. Neredeyse tüm kodlama teknolojisini desteklemesi sayesinde, istediğiniz her türde kartı – kredi, banka, 
kimlik, giriş, müşteri toplu taşıma pasoları ve daha fazlası – oluşturabilirsiniz. En yüksek baskı hızlarını elde edersiniz — bazı rakip yazı-
cıların iki katına varan hızlar. Basit monokrom veya çok karmaşık renkli grafikleri olan, tek veya çift taraflı kart baskısı yapıyor olmanız-
dan bağımsız olarak olağanüstü kolay, tek düğmeye basarak baskı basitliği elde edersiniz. Şık tasarımı, en ince profili ve en düşük 
yüksekliği ile ZC350, sınıfındaki tüm diğer yazıcılardan daha fazla yere sığabilir. ZC350 Serisi — her şeyi sunan kart yazıcı.

Neredeyse Tüm Kartları Çığır Açan Kolaylık ve Hızla Tasarlayın ve Basın
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Zahmetsiz elle kart besleme
Bir kartı elle beslemek karmaşık olabilir - bunu, elle besleme işlemi 
sırasında kullanıcıyı, bankamatiklerin işlem sırasında kullanıcıyı 
yönlendirdiği gibi yönlendiren bir ışık yoluyla basitleştirdik.

Sizin dilinizi konuşuyoruz
LCD ekranda ve sürücüde İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, 
Portekizce (Brezilya), Almanca, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince ve 
Arapça dillerini içeren çok sayıda dil desteği ile personeliniz ZC350 ile 
ana dillerinde iletişim kurabilir.
 

Kart tasarımında sınır tanımaz

Hayal edebileceğiniz her tasarımı kolayca ve pratik bir şekilde 
basın
ZC350, gelişmiş kart üretim özellikleriyle doludur. İstediğiniz zaman, 
istediğiniz her şeyi istediğiniz gibi basın — özel renkler ve özel 
efektler sunan yeni ribbonlarla, tek veya çift taraflı kenardan kenara 
monokrom ve renkli kartlar. Örneğin, yeni bir sedefli ribbon, karta, 
taklit edilmesi zor, kart güvenliğini arttıran renk değiştiren grafikler 
yerleştirmenize olanak tanır. 3D stil efektlerini kullanarak logoların, 
metinlerin veya hesap numaralarının dikkat çekmesini sağlayın. Ve 
yeni bir uzun ömürlü ribbon iki yeni özellik sunar. Sadece kart belirli 
bir açıda tutulduğunda veya UV ışık altına tutulduğunda görülebilen ve 
güvenliği arttıran bir filigran grafiği yerleştirebilirsiniz. Ayrıca, üç ila beş 
yıl arası dayanıklı kartlar oluşturmak için kartlara, son derece dayanıklı 
bir koruyucu katman ekleyebilirsiniz.

İstediğiniz gibi kodlayın
ZC350 ile tam bir kodlama esnekliği elde edersiniz. Kartlarınız için 
manyetik şerit ve yakınlıktan, temaslı ve temassıza, hangi kodlama 
teknolojisi uygun olursa olsun, ZC350 bunu hiçbir ek aksesuar 
gerekmeden kutudan çıktığı şekilde destekler.
 

Çığır açan 'her yere uyan' tasarım

Her yere uyan şık görünüm
ZC350, kurumsal amaçlı olarak üretilmiş olmasına rağmen, perakende 
mağazalarından hastane kabul masasına ve müşteriye dönük alanlara 
uyum sağlamak için gereken tüketici tarzı şık görünüme sahiptir.

Yazıcı kapak kilidi
Yazıcı kapak kilidi, kart stoğu ile defolu kartların çalınmasını önler ve 
kamuya açık alanlardaki kurulumlar için gereken güvenliği sağlar.

Baskıya ihtiyaç duyduğunuz her yere sığacak boyuttadır
Nerede kart vereceğinizi yazıcınız belirlememelidir — yazıcının kart 
baskısının gerektiği her yere sığabilmesi gerekir. Bu yazıcı sınıfındaki 
en küçük taban alanından en ince profil ve düşük yüksekliğe, ZC350, 
kasanın veya bir rafın altı da dahil olmak üzere olabilecek en fazla 
yere sığacak şekilde tasarlanmıştır.

İhtiyacınız olan tüm bağlantı opsiyonları
Bağımsız bir baskı istasyonu oluşturmak için dahili USB aracılığıyla 
bir bilgisayara bağlayın. Kart baskısına ihtiyaç duyan herkese anında 
erişim vererek yazıcı kullanımını maksimuma çıkarmak için entegre 
Ethernet bağlantısını kullanın. Ve opsiyonel Wi-Fi ile konuşlandırma 
esnekliğini arttırarak yazıcılarınıza ağ kablosu çekme süresi ve 
maliyetini de ortadan kaldırın.
 

Gelişmiş güvenlik

Yazıcı ve ana cihaz kimlik doğrulaması
Gelişmiş güvenlik özellikleri, yetkisiz uygulama veya cihazlardan 
baskıyı önlemek için yazıcıdan ana cihaza kimlik doğrulamasına 
olanak tanır.

AES veri şifreleme
Devlet sınıfı şifreleme, baskı sırasında hesap numaraları gibi en hassas 
verileri korur.
 

Doğru destek ile değer katın

Yatırımınızı Zebra'nın üstün destek hizmetleriyle koruyun
İhtiyacınız olan destek seviyesi ne olursa olsun, işinize tam uygun 
bir Zebra destek hizmeti vardır. Zebra OneCare ile, yazıcınıza ne 
olursa olsun, kapsama altındadır. Yalnızca teknik desteğe erişime 
ihtiyaç duyuyorsanız, Zebra Teknik Yazılımı ve Desteğini (TSS) 
seçin. Yerel ve uzak ZC350 yazıcılarda yüzlerce ayarın kurulması 
ve yapılandırılmasında yardım istiyorsanız, Kurulum ve Yapılandırma 
Yardımı (ICA) Select programımız ihtiyacınız olan desteği sağlar.
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Standart Özellikler

300 dpi (11,8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü
• 2 GB flaş bellek
• Görüntü Boyutu: 1006 x 640 piksel
• Otomatik ribbon kalibrasyonu
• USB 2.0 ve Ethernet 10/100 bağlantısı
• 100 kart kapasiteli otomatik ayarlı giriş bölmesi (0.762 mm)
• 15 kart kapasiteli çıktı bölmesi (0.762mm)
• LED çerçeveli elle kart besleme özelliği
• Grafik renkli LCD
• 3 adet Üç renkli yazıcı durum göstergesi ışığı
• Kensington® güvenlik kilidi yuvası
• Online yazıcı yardımı ve belgelerine erişim için Print Touch NFC etiketi
• Yazıcı ana cihaz kimlik doğrulaması
• Veri şifreleme
• Üç yıl süreli sınırlı yazıcı ve yazıcı kafası garantisi

Yazıcı Özellikleri

• Boya süblimasyon termal transfer doğrudan karta baskı yöntemi
• Tam renkli veya monokrom baskı
• Tek ve çift taraflı baskı
• Standart CR-80 medya üzerine kenar boşluksuz baskı
Baskı verimi (kart/saat) değerleri için USB bağlantısıyla toplu baskı esas alınmıştır. 
Süreler, bilgisayar konfigürasyonuna bağlı olarak değişebileceğini unutmayın.
• 225 kart/saat tek taraflı, YMCKO
• 150 kart/saat, çift taraflı, YMCKOK
• 1.000 kart/saat tek taraflı, monokrom
• 500 kart/saat çift taraflı, monokrom

Medya Özellikleri

Sarf Malzemesi Özel-
likleri:

NOT: ZC350 yazıcı sadece Zebra orijinal ribbonlarıyla 
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ribbonlar yüklemesi 
kolay geri dönüşümlü bir kartuş içindedir.

Ribbon Tanımı Kartuş Resim Sayısı

YMCKO* 200

YMCKO* 300

YMCKOK* 200

½ YMCKO* 400

½ YMCKOKO* 250

YMCKLL* 200

YMCPKO* 200

SrDYMCKO* 200

KrO* 700

KdO* 700

Siyah Monokrom* 2000

Siyah Monokrom 1500

Beyaz Monokrom* 1500

Kırmızı Monokrom 1500

Mavi Monokrom 1500

Altın Sarısı Monokrom 1500

Gümüş Monokrom 1500

Özellikler
 *Zebra akıllı teknolojisi, ribbonu otomatik olarak 

algılayıp onaylar
• Her ribbonda temizleme rulosu bulunur
• İki temizleme seti opsiyonu vardır: İki (2) veya  beş 

(5) izopropil alkol temizleme kartı (1.000 resim/kart) 
arasından seçim yapabilirsiniz

Kart Uyumluluğu: 
NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için 
Orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanılması tavsiye 
edilir.
• Kart kalınlığı: 10-40 mil (0,254 -1,016 mm)*
• Kart Boyutu: CR80 ISO 7810 ID-1 formatı, CR79*
• Kart Malzemesi: PVC ve kompozit PVC
• Arkası yapışkanlı ve arkasına yazılabilir kartlar
• Saydam kartlar*
*Not: Spot renkli veya monokrom baskı sadece > 20 
mil (0,508 mm) kalınlıktaki kartlar, CR79 kartlar ve 
saydam kartlarda önerilir.

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı 59ºF ila 95ºF/15℃ ila 35℃

Depolama Sıcaklığı -40°C ile 70°C arası

Çalışma Nem Oranı %20 ile %80 arası, yoğuşmasız

Medya Depolama — Sıcaklık: 41º F ile 77º F/5°C ile 25°C arası
— Nem Oranı: %35 ile %65 arası, yoğuşmasız

Elektrik • Otomatik anahtarlamalı, tek fazlı AC güç kaynağı
• Çalışma aralığı: 90-132VAC ve 190-264VAC RMS
• Frekans aralığı: 47-63 Hz
• FCC Sınıf A

Fiziksel Özellikler

Boyutlar Tek Taraflı 
10,2 in. Y x 6,2 in. / 15,75 cm G x 15,1 in. D
258 mm G x 157 mm Y x 383 mm D
Çift Taraflı 
10,2 in. Y x 6,2 in. / 15,75 cm G x 18,4 in. / 46,73 cm D
258 mm G x 157 mm Y x 468 mm D

Ağırlık Tek Taraflı 
8,8 lbs (4 kg)
Çift Taraflı 
9,7 lbs (4,4 kg)

İletişim ve Arayüz Özellikleri

USB 2.0 Standart

Dahili 10/100 Ethernet 
bağlantısı

Opsiyonel

Finansal Hizmetler
• Kredi kartları
• Banka kartları

Perakende/Konakla-
ma-Ağırlama
• Üye kartları
• Etkinlik ve sezon 

geçiş kartları
• Konuk ve yolcu 

kartları
• Gıda güvenliği 

etiketleri

Eğitim
• K-12 ve yükseköğre-

tim kampüsleri için 
kimlik ve tesis erişimi 
amaçlı giriş kontrol 
kartları

Genel Giriş Kontrolü
• Personel yaka kartları

Pazarlar ve Uygu-
lamalar
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Parça Numarası: SS-ZC350 04/27/2022 HTML

802.11ac Opsiyonel

Şifreleme Seçenekleri ve Özellikleri

• Manyetik şerit enkoderi - ISO 7811 (yeni ve önceden kodlanmış; 1, 2 ve 3 numa-
ralı parçalar; yüksek ve düşük koersivite; düşey şerit ve çift taraflı yazıcılarla 
dikey şerit)1 

MIFARE ISO 14443 A ve B (13.56MHz) temassız 1 SAM yuvalı kodlayıcı, opsiyonel 
iCLASS ISO 15693 okuma desteği ve ISO 7816 Temaslı Kodlayıcı - EMV seviye 1 
sertifikasyonuna ve PC/SC uyumluluğuna sahip1, 2 
• Üçüncü şahıs harici temaslı kodlayıcılar için ISO 7816 Akıllı Kart Temas İstasyonu1 
• EPCglobal Gen 2 UHF RFID kodlayıcı
1.  Sahada terfi edilebilen opsiyonlar
2. Prox ve iClass NA modellerinde standart olup, EMEA'da ise yükseltme olarak 
mevcuttur 
 

Yazıcı sürücüleri

Microsoft
Windows
Sertifikalı 

Windows Server 2008 (32 ve 64 bit),
Windows 7 (32 bit ve 64 bit)
Windows 8 ve Windows 8.1
(32 bit ve 64 bit uyumlu)
Windows Server 2012 (64 bit)
Windows 10 (32 bit ve 64 bit)
Windows Server 2016
Windows sürücüleri aşağıdakileri içerir: 
• Operatör için renk kodlu yazıcı durum göstergeleri
• Görüntü önizlemeli özel ribbon panelleri için
siyah panel çıkarma ve kontroller
• Görüntü kalitesi ve yazıcı ayarları değiştirmeye 

operatör erişimini kısıtlamak için yapılandırma 
programı

• Gelişmiş yazıcı yapılandırması, güvenlik ayarları
ve diyagnostik özellikleri

Linux Ubuntu 16..X (64 Bit)

Apple MAC OS X 10.13.X (64 bit)

 Desteklenen sistemlerin güncel listesi için lütfen 
www.zebra.com adresini ziyaret edin

İlave Opsiyonel Özellikler

• Çift taraflı baskı için kart çevirici*
• Çift taraflı yazıcılarda 10 kartlık defolu ürün bölmesi standarttır*
• Kilitlenebilir muhafaza*
*Sahada terfi edilebilen opsiyonlar

Tüm hakları saklıdır. Zebra ve stilize edilmiş Zebra başı, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş ZTC ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. ©2022 ZTC ve/ya 
da iştirakleri.


