
 
 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty nr Sz-351   /2020 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

I.  

Jedna sztuka Drukarki kart identyfikacyjnych Zebra ZXP Series 9 (Part Number: Z94-

000C0000EM00) 

Specyfikacja techniczna 

Technologia: 

 Retransfer z dyfuzją barwnika 

 Drukowanie retransferowe w pełnym kolorze lub monochromatyczne 

 Druk jednostronny oraz dwustronny 

 Maksymalna prędkość drukowania, jedna strona*: 

- 180 kart na godz. (przy 300 dpi) 

- 125 kart na godz. (przy 600 dpi) 

 Maksymalna prędkość drukowania, dwustronnie*: 

 190 kart na godz. (przy 300 dpi) 

 140 kart na godz. (przy 600 dpi) 

 Fotograficzna jakość obrazów 

 Drukowanie poza krawędziami na standardowych nośnikach CR80 

Wyposażenie: 

 Łączność USB i Ethernet 

 Możliwość podawania pojedyvzych kart 

 Podajnik na 150 kart (30 mil) 

 Zbiornik na odrzucone karty o pojemności 15 kart (30 mil) 

 Odbiornik na 100 kart (30 mil) 

 Automatyczna kalibracja nośnika 

 Wyświetlacz LCD dla operatora 

 Rozdzielczość drukowania: 300 lub 600 dpi 

 2 GB pamięci 

 Sterowniki na system  operacyjny MS Windows w wersjach 7,8,10 

 Obsługa blokady fizycznej Kensigton 

 Laminator dwustronny 

Specyfikacja laminatora: 

- laminacja jednostronna lub dwustronna  

- 180 kart na godz. W druku dwustronnym z laminacją dwustronną 

- Certyfikat GSA FIPS 201 (laminacja dwustronna) 

 

Gwarancja Producenta: 24 miesiące 

 

II.  

 

Materiały eksploatacyjne 

 

 Dwie sztuki Taśm Zebra i Series colour ribbon 4 YMCK na 625 wydruków jednej strony lub 

dwustronnego 312 kart (Part Number:800012-445) do drukarki Zebra ZXP 9, 

 Dwie sztuki Folii retransferowej Zebra i Series na 1250 wydruków jednej strony lub 625 dwóch 

stron (Part Number:800012-601) do drukarki Zebra ZXP 9, 

 Dwie sztuki laminatu górnego (Full clear) Zebra  i Series 1 mil na 625 wydruków (Part 

Number:800084-914) do drukarki Zebra ZXP 9, 



 Dwie sztuki laminatu dolnego (Full clear) Zebra i Series 1 mil na 625 wydruków (Part 

Number:800084-918) do drukarki Zebra ZXP 9, 

 Jedna sztuka oryginalnego zestawu czyszczącego zebra do drukarki Zebra ZXP 9 z laminatorem 

na 60000 wydruków (Part Number: 105999-804), 

 Jeden zestaw Kart plastikowych Zebra PVC Premier Retransfer‐Ready, 30 mil, czyste białe – 500 

sztuk w zestawie (Part Number:104523-811)  do drukarki Zebra ZXP 9. 

 

 

III.  

 Jedna sztuka  Oprogramowania Zebra CardStudio 2.0 w wersji Standard dla drukarki Zebra ZXP 

9 

 

 


