Drukarka P110i
Łatwy, ekonomiczny, wysokiej jakości kolorowy
jednostronny zadruk kart plastikowych
Drukarka kart plastikowych Zebra P110i to solidne, nieduŜe, a zarazem proste w obsłudze
urządzenie umoŜliwiające trwały i wysokiej jakości jednostronny zadruk kart.
Wszystkie drukarki firmy Zebra produkowane są zgodnie z wymogami ISO 9001. Urządzenia te
moŜna znaleźć w sprzedaŜy prowadzonej przez autoryzowanych dystrybutorów w ponad 100
krajach na całym świecie.
P110i moŜe znaleźć zastosowanie przy wydruku:
 Kart identyfikacyjnych
 Kart kontroli dostępu
 Legitymacji studenckich
 Kart lojalnościowych, rabatowych
 Kart członkowskich i klubowych
 innych…

W drukarce P110i zastosowano innowacyjną technologię,
sprzyjającą efektywności pracy urządzenia. Niewielkich
rozmiarów, elegancki kształt obudowy drukarki pozwala na jej wygodne uŜycie w dowolnie
wybranych miejscach. Wysokiej trwałości tworzywo oraz zaawansowana elektronika tworzą
wyszukany design lekkiego, małego, a zarazem solidnego urządzenia.
P110i jest prosta w obsłudze dzięki zastosowaniu specjalnego, prostego w instalacji ribbonu LoadN-Go™, łącznie z rolką czyszczącą. Taśma posiada opcję autokalibracji co oznacza, Ŝe po włoŜeniu
jej do urządzenia automatycznie pozycjonuje się i moŜna od razu drukować. Dla wygody posiada
takŜe wskaźnik informujący o zakresie zuŜycia ribbonu.
Dodatkowo urządzenie zostało wyposaŜone w funkcyjne przyciski dotykowe, 16-cyfrowy
wyświetlacz LCD oraz półprzezroczysty podajnik kart, które umoŜliwiają nadzwyczaj łatwe
monitorowanie pracy drukarki przez operatora.
MoŜliwość wyboru takich opcji jak: trójścieŜkowy koder kart z paskiem magnetycznym oraz
automatyczny podajnik kart sprawiają, Ŝe drukarka Zebra P110i jest urządzeniem niezwykle
wszechstronnym, o szerokim wachlarzu zastosowań, a przy tym solidnym i przyjaznym dla
uŜytkownika.

SPECYFIKACJA OGÓLNA
 16 znakowy wyświetlacz LCD
 Sterowniki pod Windows 2000, XP, Server 2003,
Vista
 Zintegrowany podajnik kart
PARAMETRY DRUKU
 Kolorowy druk sublimacyjny w pełnym kolorze
lub monochromatyczny termotransferowy
 120 kart/h, zadruk karty w pełnym kolorze
(YMCKO)
 900 kart/h (K monochromatyczny)
 Rozdzielczość 300 dpi
KODY KRESKOWE
 Code 39, Code 128 B i C
 2 z 5 i Interleave 2 z 5
 UPC-A, EAN8 i EAN13
 PDF-417 dwuwymiarowy kod kreskowy
 inne symbole dostępne w systemie Windows
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW
EKSPLOATACYJNYCH
 Taśma barwiąca Load-N-Go™ wraz z rolką
czyszcząca
 Taśmy monochromatyczne: 1000 wydruków z 1
rolki
 Kolory taśm monochromatycznych: czarny,
niebieski, biały
 Taśma kolorowa YMCKO: 200 wydruków z 1
rolki
 Drukarki serii i wymagają uŜycia taśm
barwiących serii i

INERFEJSY KOMUNIKACYJNE
 Port USB (kabel w zestawie)
PARAMETRY MECHANICZNE
 Szerokość: 201mm
 Wysokość: 235mm
 Głębokość: 328mm
 Masa: 4,3 kg
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
 100-240V, 50/60 Hz
 8 MB pamięci standardowej
 Normy FCC Class B, CE, UL, CUL
ŚRODOWISKO PRACY
 Temperatura pracy: od 15° C do 30° C
 Wilgotność: od 20% do 65% bez kondensacji
 Temperatura składowania: od -5° C do 70° C
 Wentylacja: powietrzem, niewymuszona
OPCJE
 TrójścieŜkowy koder kart z paskiem
magnetycznym (tylko karty 30 mil),
instalowany fabrycznie
 CardSense™ - czujnik pojedynczego
podawania kart
 Zestaw startowy (200 kart 30 mil PVC oraz 1
ribbon YMCKO)
 Zestaw czyszczący ( 4 wałki czyszczące i 4
karty czyszczące)

SPECYFIKACJA KART
 Typ: PVC, kompozytowe
 Wymiary: ISO CR-80-ISO 7810, 54mm x
86mm
 Karta z paskiem magnetycznym: ISO 7811
 Karta procesowa ISO 7816
 Grubość kart: 30mil (0,76mm)
 Pojemność podajnika kart: 100kart (30mil),
 Pojemność odbiornika kart: 45 kart (30mil)

VEMCO Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 3
81 – 837 Sopot
T +48 58 550 75 65
F +48 58 550 75 66
www.vemco.pl

