
Καινοτόμο πρόγραμμα 
εκτύπωσης με γραφικό 
περιβάλλον εργασίας
Η διεπαφή 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 ZC100 σε 
έναν υπολογιστή μέσω του 
ενσωματωμένου USB για να 
δημιουργήσετε αυτόνομο 
σταθμό εκτύπωσης. 
Εναλλακτικά, προσθέστε 
το προαιρετικό Ethernet ή 
Wi-Fi για να δώσετε άμεση 
πρόσβαση σε όλους όσους 
χρειάζονται εκτύπωση 
καρτών, μεγιστοποιώντας τη 
χρήση του εκτυπωτή.

Αυξήστε την αξία του 
εκτυπωτή σας μέσω του 
λογισμικού Print DNA της 
Zebra
Η οικογένεια λύσεων 
εκτύπωσης Print DNA 
προσφέρει απαράμιλλη 
ευκολία χρήσης, ευκολία 
ενσωμάτωσης και 
ασφάλειας στην εκτύπωση 
καρτών, εξορθολογισμό 
των επιχειρηματικών 
διαδικασιών, βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και 
μείωση του χρόνου και του 
κόστους εγκατάστασης και 
διαχείρισης.
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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
ZEBRA ZC100

ZEBRA ZC100
ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

Ο ZC100 εκτυπώνει έγχρωμες πλαστικές κάρτες PVC μίας όψης και είναι ιδανικός για 
πολλές εφαρμογές στην αγορά λιανικού εμπορίου και στην αγορά τουρισμού & φιλοξενίας. 
Δημιουργήστε κάρτες ταυτότητας εργαζομένων, κάρτες μελών club, κάρτες επισκεπτών 
εκδηλώσεων και κάρτες επιβατών ή κάρτες για την επισήμανση ασφάλειας τροφίμων. Με 
ανάλυση εκτύπωσης 300 dpi, ο ZC100 σας δίνει τη δυνατότητα να παράγετε κάρτες με 
εξαιρετικής ποιότητας εικόνες, πλούσια χρώματα και ευκρινώς τυπωμένο κείμενο.
Η εύκολη εγκατάσταση και ο μικρός χρόνος εκτύπωσης συμβάλουν στην αυξημένη 
παραγωγικότητα και στο μειωμένο λειτουργικό κόστος.

Ανώδυνη εγκατάσταση plug-and-play
O ZC100 είναι έτοιμος για χρήση αμέσως μετά την παραλαβή του. Δεν απαιτείται χρονοβόρα 
διαδικασία ρυθμίσεων, απλά συνδέστε τον και αρχίστε να αποκομίζετε τα οφέλη από την πρώτη 
ημερα.

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.


