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PRODUCTWIJZER

Print prachtige passen en badges, op groot formaat, aflopend, in full colour

Speciaal ontworpen voor de hospitality- en evenementenbranche. De ZC10L-printer van Zebra 
is de enige cardprinter die in full colour passen kan bedrukken van 140 x 88 mm. Van rand tot 
rand, haarscherp en rijk van kleur. Hiermee kun je je eigen, groot-formaat badges bedrukken 
voor jouw evenement. Maak ter plekke de toegangspassen voor je congres, concert of festival. 
Geen gedoe met van tevoren uitzoeken wie welk soort toegangspas moet krijgen, maar gewoon 
bij binnenkomst de juiste pas voor je gasten uit de printer laten rollen. Op maat gemaakt, in full 
colour, van hoge kwaliteit en direct klaar.

• Sport evenementen
• Concerten 
• Conferenties en congressen
• Festivals

BOOST JE EVENT MET DE GROOTSTE 
CARD PRINTER VAN ZEBRA

IDEAAL VOOR HOSPITALITY

Flexibel en kostenbesparend

Bedenk je op het laatste moment dat er nog extra informatie op de pas 
moet komen? Geen probleem. Je maakt je passen helemaal op maat voor 
jouw gasten, zoals jij dat wilt. Bijkomend voordeel: je maakt alleen een 
pas voor de gasten die daadwerkelijk aanwezig zijn. Je hoeft dus geen 
overgebleven passen weg te gooien en komt nooit tekort.

Creëer een nieuwe bezoekerservaring

Maak jouw evenement onvergetelijk door er een unieke bezoekers-
ervaring van te maken. Die persoonlijke beleving begint al bij binnen-
komst, met een prachtig ontworpen, op maat gemaakte en gepersonali-
seerde toegangspas. Voor iedereen is in één oogopslag duidelijk wie de 
bezoeker is. Ook VIP’s, pers, sprekers of crew zijn duidelijk herkenbaar. En 
de pas biedt genoeg ruimte voor extra informatie. Bijvoorbeeld het dag-
programma of een plattegrond. 

Maak een overgetelijke indruk op je gasten 

Het organiseren van een groot evenement vraagt om een strakke planning 
en logistieke coördinatie. Met Zebra’s ZC10L groot-formaat printer hoef 
je niet langer van tevoren al je toegangspassen klaar te maken, met alle 
rompslomp die dat met zich meebrengt. Je hebt altijd precies het aantal 
passen dat je nodig hebt en blijft niet zitten met passen van mensen die 
niet komen opdagen. 

http://www.dcp.nl
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Dit is het formaat van de 
passen die je met de ZC10L 
kunt bedrukken: 88 x 140 mm. 
Voldoende ruimte dus om er iets 
bijzonders van te maken. 

Hiernaast zie je een voorbeeld 
met 1 riemgleuf. Er zijn ook 
kaarten met 2 riem gleuven (op 
de korte zijde in de hoeken), om 
draaien van de badgehouder 
tegen te gaan. LET OP: Bij het 
gebruik van een riemgleuf kan de 
kaart maar aan één zijde bedrukt 
worden, omdat de sensor de kaart 
anders niet detecteert. Uiteraard 
kun je ook passen bestellen 
zonder riemgleuf. 

Print full colour, van rand tot rand, direct op de pas

De ZC10L is de enige printer die direct en volledig in kleur passen op groot 
formaat kan bedrukken. Met de ZC10L kun je je passen helemaal op maat 
maken, zonder gedoe vooraf en zonder te blijven zitten met ongebruikte 
passen. Geen gedoe met passen die al gedeeltelijk voorbedrukt zijn en ter 
plekke aangevuld moeten worden. Gewoon alles in één keer. 

De ZC10L-printer bedrukt de passen standaard enkelzijdig. Toch kun je 
ook de achterkant van de pas bedrukken, bijvoorbeeld met instructies 
voor je gasten. Hiervoor kun je gebruikmaken van het optionele zwarte 
lint. Je bedrukt dan eerst de achterkant van de pas in zwart, daarna voer 
je de passen opnieuw handmatig in en bedruk je de voorkant in full colour. 

Wil je de hele kaart full colour? Zelfs dat kan. Laat de achterkant dan voor-
bedrukken in kleur en druk zelf de voorkant met je eigen ZC10L-printer. 
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Uitstekende fotokwaliteit

Maak visueel aantrekkelijke passen met de mooiste ontwerpen. De 
ZC10L-printer print met een resolutie van 300 dpi. Uitzonderlijk hoge kwa-
liteit dus, speciaal voor foto’s en achtergrondafbeeldingen. 

Profiteer van extra inkomsten door logo’s van sponsoren toe te voegen 
en ruimte voor advertenties aan te bieden. Met prachtige afbeeldingen 
en foto’s in hoge kwaliteit, wordt je toegangspas of badge iets om te 
bewaren en blijft je evenement nog lange tijd in gedachten van je gasten. 
Zo wordt je pas meer dan alleen een toegangspas. 

Flexibel ontwerp

Met de bijbehorende CardStudio ontwerpsoftware van Zebra maak je zelf 
de mooiste ontwerpen met afbeeldingen, teksten, foto’s en barcodes. 
Vervolgens druk je de ontwerpen af met de ZC10L-printer, on demand. 
Bedenk je vlak voor je evenement dat je nog extra informatie op je toe-
gangspassen wilt? Ook dat kan met de ZC10L-printer. Je kunt je ontwerp 
tot op de laatste minuut aanpassen. Maak een foto van je gasten bij bin-
nenkomst om je passen nog verder te personaliseren. Vanwege het extra 
grote formaat is er ook genoeg ruimte voor het plaatsen van logo’s van 
sponsoren en eventuele advertenties.  

Zebra-onderdelen 

Zebra heeft PVC-kaarten ontwikkeld, speciaal voor de ZC10L-printer. Deze 
passen zijn duurzaam in gebruik en benutten de printkwaliteit van de 
ZC10L-printer optimaal. Je bestelt altijd een combinatiepakket van kaar-
ten en linten. Daarmee bespaar je productietijd en voorkom je overbodig 
afval. In de kit zitten precies genoeg passen en printlint om 400 passen 
mee te bedrukken. Wil je ook de achterkant van de passen bedrukken? 
Dat kan met het Zebra monochroom zwart printlint. 

Originele Zebra-benodigdheden voldoen aan de hoogste kwaliteits-
standaarden. Hiermee krijg je betrouwbare resultaten bij iedere printklus 
en minimaliseer je slijtage en defecten van kritieke printeronderdelen. 
Zo beperk je de onderhoudskosten.

Wil je het beste uit je printer halen 
en zo min mogelijk onvoorziene 
reparatiekosten? Kies dan voor 
het Zebra OneCare service-
abonnement. Daarmee plan je 
het onderhoud van je printer in 
en weet je precies wanneer je 
welke kosten hebt. De Zebra-
technici zorgen ervoor dat je 
printer optimaal blijft werken. Er 
zijn verschillende abonnementen 
die passen bij elk budget en 
printbehoefte.
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Meer weten over de Zebra ZC10L cardprinter?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de Zebra ZC10L 
cardprinter? Kijk op www.zebra.com/ZC10L of neem vrijblijvend 
contact op met DCP. Onze specialisten vertellen je graag meer. 
Bel 050 579 00 84.

De ZC10L cardprinter in het kort

Ideaal voor hospitality
• Sport evenementen (fans, VIP, pers, zonetoegang)
• Concerten (gasten, pers, backstage, VIP, beveiliging)
• Conferenties en congressen (bezoekers, sprekers, organisatie)
• Festivals (staf, VIP, backstage, bezoekers)

Voordelen
• Geen voorbedrukte passen nodig
• Elke badge uniek
• Tot aan de rand bedrukte passen
• Fotokwaliteit
• Eenvoudig te bedienen 

Zelf ontdekken hoe het werkt?

Je kunt de ZC10L-printer ook een dagje huren bij DCP, inclusief hostess. 
Ideaal om zelf te ervaren hoe makkelijk de cardprinter werkt en hoe je 
bezoekers erop reageren. Maar natuurlijk ook heel handig als evenemen-
ten organiseren niet je dagelijkse praktijk is, maar een eenmalige gebeur-
tenis. 

Wil je wel zo’n grote badge, maar heb je geen zin om zelf aan de slag 
te gaan? Laat DCP de badges voor je ontwerpen en bedrukken. Het kan 
allemaal! 

http://www.dcp.nl


PRODUCTWIJZER Zebra ZC10L cardprinter

6 Meer informatie op: www.dcp.nl

PRINTEN
• Direct op de kaart 
• Full colour (YMCKO) of monochroom zwart (K) 
• Enkelzijdige bedrukking
• Maximale printsnelheid in full colour: 200 cph*
• Maximale printsnelheid zwart: 350-425 cph*
• Fotokwaliteit afbeeldingen
• Printen van rand tot rand (aflopend)

STANDAARD KENMERKEN
• USB-aansluiting
• Interne ladecapaciteit voor 400 kaarten
• Externe toevoercapaciteit voor 100 kaarten
• 300 dpi printresolutie
• 64 MB standaard geheugen
• 2 jaar/20.000 kaarten garantie op printer 
• Zebra CardStudio Classic ontwerp- en publicatie-

software
• Microsoft Windows drivers

OPTIES EN ACCESSOIRES
• Zebra OneCare Service programma
• 10/1000 ethernet aansluiting externe print server

SOFTWARE
• Windows 7, Windows 8.1 en Windows 10.
• CardStudio Classic versie 1.3 of later ontwerp- en 

publicatiesoftware, licentie voor 1 gebruiker
Driver kenmerken:
• Automatische detectie linttype
• Aftellen resterende kaarten op lint

BENODIGDHEDEN
Intelligente technologie maakt gebruik van RFID tags 
voor het authenticeren en automatiseren van kleuren-
lint en monochroom lint.
Lint: 
• YMCO 4-kleuren: 400 afbeeldingen per rol
• Monochroom zwart: 2000 afbeeldingen per rol

* Cph = cards per hour oftewel het aantal kaarten per uur. De 

snelheid is exclusief de tijd die nodig is voor de transfer van data. 

De genoemde specificaties gelden in een omgeving bij kamer-

temperatuur met een printer die via USB is aangesloten. 

SPECIFICATIES PAS
• Dikte: 17 millimeter
• Formaat: 140 mm x 88 mm
• Materiaal: PVC

COMMUNICATIE-INTERFACES
• USB 2.0
• USB ondersteunt plug-and-play printer identificatie
• 10/100 ethernet aansluiting  

(Externe Print Server Optie)

ELEKTRO
• Automatisch schakelende wisselstroom
• 90V~264V AC en 48-62 Hz

FYSIEKE KENMERKEN
• Hoogte: 290 mm
• Breedte: 278 mm
• Diepte: 485 mm
• Gewicht: 19 kg

OPERATIONELE KENMERKEN
• Bedrijfstemperatuur: 10° C tot 35° C
• Opslagtemperatuur: -20° C tot 55° C
• Luchtvochtigheid in gebruik: 20% tot 80%,  

niet-condenserend
• Luchtvochtigheid bij opslag: 10% tot 95%,  

niet-condenserend
• Temperatuur bij transport: -40° C tot 60° C
• Luchtvochtigheid bij transport: 10% tot 95%,  

niet-condenserend
 
 
OPMERKING: Voor optimale printkwaliteit en pres-
taties van de printer wordt het gebruik van originele 
Zebra-benodigdheden aanbevolen.

LET OP: De ZC10L-printer wordt standaard geleverd 
zonder kaarten en lint. Bestel je kaarten en lint in de 
webshop van DCP. 

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving  

door Zebra worden gewijzigd.

Technische specificaties

http://www.dcp.nl
https://www.dcp.nl/webshop/

