
En iyi sonuçlar için Orijinal Zebra sarf malzemeleri

Zebra® SarF 
MALZEMELERİ 
SeÇMe KILaVUZU
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İçindekiler Orijinal Zebra sarf malzemeleri. 
Daha azıyla yetinmeyin.
Zebra teknolojileri iş ve güvenlik uygulamaları için yenilikçi, güvenilir, talep üzerine baskı 
çözümleri sunar. Dünyada 100 ülkede faaliyet gösteren Zebra’da bizler yazıcılarımızı  
Fortune 500 şirketlerinin yüzde 90’ından fazlasına tedarik etmekteyiz.

Zebra’yı tercih edin ve Zebra marka termal barkod etiket  
ve fatura yazıcılar ile kart yazıcıları da içeren geniş bir 
yelpazeden son teknoloji ürünü seçiminizi yapın. Zebra, 
yazıcılarımız ve müşterilerimizin başlıca hedef pazarları için özel 
olarak sarf malzemeleri geliştirir ve imal eder. Etiketlerimizin 
ve şeritlerimizin tümü optimum performans için laboratuvarda 
test edilmiş olup, yazıcı kafalarındaki yıpranma ve aşınmayı 
en aza indirgemeye, kalite ve verimliliği arttırmaya ve elbette 
maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılamak için 
stoklu veya ısmarlama ürünler arasından 
seçim yapın.

ZipShipSM

ZipShip, Zebra’nın anında sevkiyat için hazır, 400’ün 
üzerinde etiket, fatura, bileklik ve şerit ürünlerinden oluşan 
stoklu ürün yelpazesidir. Her barkod yazıcı için ürünler 
mevcuttur ve bu ürünler bu kılavuzda     ile işaretlenmiştir. 
www.zebrazipship.com adresinde bulunan çevrimiçi ZipShip 
Seçme Aracımız müşterinizin uygulaması için doğru ürünleri 
belirlemeyi ve sipariş etmeyi kolaylaştırır.

Özel yapım etiketler
İhtiyacınız olan ürünü stoklu ürün yelpazemizde 
göremiyorsanız veya ön baskı, özel şekil veya sabit ebatlar gibi 
müşterilerinizin ihtiyaçlarına uygun özel bir şeye gereksiniminiz 
varsa, ısmarlama çözümler üretebiliriz. Ürün bulunurluğu ve 
tedarik sürelerine ilişkin en güncel bilgiler için lütfen Zebra Sarf 
Malzemeleri Temsilcinize danışın.
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Etiketleme teknolojisine giriş
Zebra çeşitli içinuygulamalar için etiket, makbuz, fatura ve bileklikler üretir. Bu ürünler 
Zebra yazıcılardan en iyi sonuçu almak için tasarlanmıştır.

Etiketler
Yapışkan etiketler kağıt veya sentetik, doğrudan termal  
veya termal aktarmalı olabilir ve kalıcı ya da çıkarılabilir 
yapışkanla birlikte tedarik edilir. Etiketlerin üç ana katmanı 
bulunur: facestock (koruyucu kaplamalı veya kaplamasız), 
yapışkan ve sırtlık.

Facestock
Etiketler kağıt veya sentetik malzemeden, koruyucu  
kaplamalı veya kaplamasız üretilir. Koruyucu kaplamalar 
yazdırılabilirliğe olanak vermek veya arttırmak ya da nem, 
kimyasallar veya aşınma gibi çevre etkilerine karşı koruma 
sağlamak amacıyla eklenebilir.

Yapışkan
Etiketin son kullanım amacına göre farklı yapışkanlar bulunur.

Kalıcı yapışkan•   
Facestock’u yırtmadan veya etiketli yüzeyde kalıntı 
bırakmaksızın çıkarılamaz
Çıkarılabilir yapışkan•   
Etikete veya etiketli yüzeye zarar vermeden  
kolaylıkla soyulabilir
Özel amaçlı yapışkan•   
Örneğin, dondurucu soğuklara dayanabilen veya belirli 
yüzeylere ekstra yüksek yapışkanlık gösterebilen yapışkanlar.

Salım katmanı
Sırtlık (salım katmanı) etiketlerin soyulduğu veya çıkartıldığı 
silikonize taşıyıcıdır. Sırtlıklar genellikle sarı veya beyaz renkte 
olup, çoğunlukla kağıttan üretilmiştir.

Etiketler/biletler
Etiketler ve biletler yapışkan olmayan ürünler olup, kağıt veya 
sentetikleri mevcuttur ve bazen ürün tanımlama için ürünlere 
bağlanmak veya zımbalanmak üzere delikli olarak üretilir.

Faturalar
Zebra fatura kağıtları, geleneksel etiketlerden daha ince olan 
doğrudan termal kağıtlardır. Zebra mobil, masaüstü ve kiosk 
yazıcılarda kullanıma yönelik 60 ve 110 mikron kalınlığında 
çeşitli ürünlere sahiptir.

Bileklikler
Termal olarak yazdırılmış bileklikler hasta kimlik tanıtımı, müşteri 
erişim kontrolü ve personel kimlik tanıtımı için sağlık ve eğlence 
uygulamalarında kullanılır.

Termal transfer şeritleri
Şeritler termal transfer ürünler üzerine baskı yapmada kullanılır. 
Şerit üç katmandan oluşur: taşıyıcı bant, mürekkep katmanı 
ve arka kaplama. Yazdırma işlemini, yazıcı kafası üzerinden 
geçtiğinde üretilen ısıyı kullanarak mürekkebi taşıyıcı banttan 
etikete aktararak yapar. Termal transfer şeritlerinin başlıca üç 
türü bulunur: balmumu, balmumu/reçine ve reçine.

Baskı teknolojisi
Doğrudan termal (D) ve Termal aktarmalı (T) olmak üzere iki 
farklı baskı teknolojisinin, farklı özellikleri ve faydaları aşağıda 
özetlenmiştir:

Doğrudan termal Termal aktarmalı

Sadece iç mekan  
kullanımı için Dış veya iç mekanda kullanılabilir

Çok kısa yaşam süresi Orta ila uzun vadeli yaşam süresi

Operatör için  
basit (tek bir sarf 
malzemesiyle gelir)

Belirli baskı özellikleri, kimyasallara 
karşı direnç veya ısıya dayanıklılık 
gerektiren uzman uygulamalar

Standart resimler 
ve barkodlar

Yüksek kaliteli uzun ömürlü resimler 
ve barkodlar

Silikon

Koruyucu kaplama

Facestock

Basınca duyarlı yapışkan

Salım katmanı
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Orijinal Zebra şeritleri

Sınıflandırmalar

Sınıflandırma Tanım

1000 Kaplamasız kağıt

2000 Koruyucu kaplamalı kağıt

3000, 4000, 5000 Sentetik malzemeler. Bir sentetik ürün ailesinde, 4000 veya 5000 numarası 3000 numaralı bir üründen  
daha iyi performans ve/veya daha fazla fayda sunar

8000 Daha fazla özelleştirilmiş uygulamalar için tasarlanmış bazı benzersiz özelliklere sahip özel ürünler

Bileklikler Sağlık, ağırlama ve eğlence uygulamalarında kullanılmak üzere sentetik bileklik malzemeleri

Zebra etiket ürün isimleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

Z-Perform, Z-Ultimate, 
Z-Select, Z-Xtreme, 

Z-Supreme, PolyO, PolyE, 
PolyPro, Özel

1000 2000 3000
4000 5000 8000

D (Doğrudan termal)
T (Termal aktarmalı)

Renk Yapışkan
Etiket/Fatura Malzeme

Aile Sınıflandırma Baskı teknolojisi Benzersiz özellik

Zebra şeritleri

Balmumu Balmumu/reçine Reçine

2300 Standart 3400 Yüksek performans 4800 Performans

2100 Yüksek performans 3200 Premium 5095 Yüksek performans 

5100 Premium

Şerit Malzeme
uyumluluk

Koyuluk ayarı Baskı  
hızı

Lekelenme/
çizilmeye 
karşı 
dayanıklılık

Kimyasallara 
karşı direnç
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Düşük Yüksek Düşük Yüksek Düşük Yüksek Düşük Yüksek

2300 Standart Kaplamasız/Kaplamalı 
Kağıt 3 3 8

2100 Yüksek performans Kaplamasız/Kaplamalı 
Kağıt 8 3 8

3400 Yüksek performans Kaplamalı Kağıt/ 
Mat Sentetik 8 3 8

3200 Premium Kaplamalı Kağıt/ 
Mat Sentetik 3 3 8

4800 Performans Mat/Parlak Sentetik 8 3 8

5095 Yüksek performans Mat/Parlak Sentetik 3 3 3

5100 Premium Parlak Sentetik 8 3 8

Image Lock™ şeridi Sadece Z-Xtreme 
5000T 8 3 8

Zebra ürün aileleri
Orijinal Zebra etiketleri, kolaylıkla belirlenmeleri ve 
satılmaları amacıyla, ürün aileleri şeklinde sınıflandırılmıştır.

Malzeme türlerini belirlemek kolaydır• 
Malzeme pazarında konumlandırma açısından açıklık sağlar• 
Kağıt, sentetik ve özel ürünler belirli ürün ailelerine ayrılır• 

Kağıt ürünler

Z-Perform™ Malzemelerin performans ve fiyat arasında optimum bir denge sağlayan kaplanmamış bir kağıt facestock’u bulunur

Z-Select™ Malzemelerin optimum resim kalitesi sunmak üzere tasarlanmış üstün kaliteli, koruyucu kaplamalı, beyaz, ultra pürüzsüz bir 
facestock’u bulunur; üstün baskı kalitesinin önemli olduğu yerlerde yüksek hızlı baskı uygulamaları için idealdir

Sentetik ürünler

PolyE Eğri veya sert yüzeylerin etiketlendirilmesi için fevkalade esneklik sağlayan beyaz koruyucu kaplamalı bir polietilen facestock; 
çizilmeye ve lekelenmeye karşı minimum dayanıklılık

PolyO™ Eğri veya sert yüzeylerin etiketlendirilmesi için esneklik sağlayan beyaz saten, korona ile işlenmiş poliolefin bir facestock; 
çizilmeye ve lekelenmeye karşı bir ölçüde dayanıklılık

PolyPro™ Yüksek baskı kalitesi ile çizilme ve lekelenmeye karşı yüksek dayanıklılık sağlayan koruyucu kaplamalı polipropilen bir 
facestock, eğri yüzeylerin etiketlendirilmesi için bir ölçüde esneklik sağlar

Z-Ultimate® Mükemmel baskı kalitesi, kimyasallara karşı yüksek direnç ve çizilme ve lekelenmeye karşı üstün dayanıklılık sağlayan parlak 
polyester bir facestock

Z-Xtreme™ Yüksek baskı kalitesi, çizilme ve lekelenmeye karşı yüksek dayanıklılık ve kimyasallara karşı mükemmel direnç sağlayan mat polyester 
bir facestock

Z-Supreme™ 500°C’ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmış poliimid bir facestock

Şerit 
Zebra şeritleri ve etiketleri Zebra yazıcılarla birlikte 
kullanıldığında optimum performans sunar ve yazıcı kafasının 
ömrünü maksimize eder. Müşterinizin uygulaması için doğru 
termal transfer şeridini balmumu, reçine veya balmumu/reçine 
formülasyonlarıyla sunuyoruz.

Balmumu
Kağıt etiketler üzerine standart baskı için, balmumu Zebra 
şeritleri performans ve değer bakımından emsalsizdir.

Balmumu/reçine
Balmumu/reçine Zebra şeritleri yüksek kaliteli ve uzun ömürlü 
barkodlar, metin ve grafik sunmak üzere formüle edilmiştir.

Reçine
Kimyasallara ve ısıya karşı mükemmel dayanıklılık için, reçine 
Zebra şeritleri en zorlu ortamlarda dahi en iyi performansı sunar.

Yardımcı literatür
Tüm etiket malzemeleri ve şerit ürünleri için teknik özellik 
belgeleri bulunur. Ayrıca RoHS uygunluk beyanları ve Malzeme 
Güvenlik Dökümanları sunuyoruz.

Z-Perform 1000T Çıkarılabilir

Örnek
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Zebra kart yazıcı bir yatırım olup, bundan en iyi şekilde 
faydalanmak için, orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanmanız 
gerekir. Kalitesiz bir ürün kullanımı kart yazdırmanın 
güvenilirliğini ve istikrarını etkileyebilir.

Tüm Zebra sarf malzemeleri Zebra kart yazıcılar için özel olarak 
test edilmiş ve eşleştirilmiş olup, zengin renkler ve son derece 
ayrıntılı basılı resimler sunar. Orijinal Zebra sarf malzemeleri 
sıkı kalite standartlarıyla uyumludur ve tekrar tekrar tutarlı 
sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Bir kart seçin
Her renk ve malzemeden Zebra kartlarından oluşan çok 
çeşitli orijinal Zebra kartları sunuyoruz. Kart sarf malzemeleri 
broşüründe veya www.zebracard.com adresinde daha fazla 
bilgi bulabilirsiniz.

Zebra kart yazıcıları için sarf malzemeleri

Baskı şeritleri

Kart yazıcı şeritleri. Plastik kart yazdırmak için orijinal Zebra 
TrueColours® şeritlerini tercih edin. Üstün kalite standartları, tutarlı 
baskı sonuçları, zengin renkler, son derece ayrıntılı resimler.

TrueColours monokrom reçine şeritler
TrueColours çok panelli şeritler
Güvenlik özellikli şeritler

PVC kartlar

Kart yazdırma için PVC kartlar. Orijinal Zebra plastik  
kartları ve akıllı kartlarını tercih edin. Üstün kalite standartları,  
tutarlı baskı sonuçları.

Premier PVC kartlar
Premier Plus PVC
Kompozit kartlar
Güvenlik özellikli kartlar
Entegre hologramlı kartlar

Renk değiştiren mürekkepli kartlar
Mikro metin veya nano metin kartları
Saydam/Renkli kartlar
Özelleştirilebilir güvenlik kartları

Laminatlar ve kaplamalar

Kart ömrünü uzatır, kartın bozulmasını önler.
Vernik kaplama
Laminat
Güvenlik özellikli laminatlar

Temizleme Sarf Malzemeleri

Kart yazıcı temizleme maddeleri. Orijinal Zebra temizleme Sarf 
Malzemelerini tercih edin. Temiz yazıcılar daha iyi resim kalitesi sunar 
ve kritik yazıcı parçalarının ömrünü uzatır.

Temizleme kartuşları
Temizleme silindirleri
Temizleme bantı
Temizleme kartları

Kiosk yazıcıları için sarf malzemeleri

İmalat ve üretim

Kiosk yazıcı malzemeleri
Zebra, kiosk yazıcılar için hızlı ve kolay teslimat için  
ZipShip’te stoklanan bir dizi malzeme ve spesifik gereksinimler 
için özel üretilmiş çözümler sunar. Tüm kiosk ürünleri Zebra’nın 
kiosk yazıcı yelpazesiyle uyumluluk ve performans açısından 
test edilmiştir.

İki farklı yelpazedeki fatura ürünleri tüm uygulamalar ve  
fiyat düzeyleri için çözümler sunar:

Premium Z-Select fatura ürünleri ZipShip’te veya  • 
özel fiyatlandırma seçenekleriyle mevcuttur
Ekonomik Z-Perform fatura ürünleri özel talepler için • 
mevcuttur ve yüksek hacimli fiyat odaklı uygulamalar  
için tavsiye edilir

Yazıcı sarf malzemelerimizi üretip test ettiğimizden, 
müşterilerinizin Zebra yazıcı ve uygulamayla eşleştirildiğinde 
olabilecek en iyi performansı sunan en yüksek kaliteli ürünleri 
almalarını sağlarız.

Etiket konusunda dünya çapında bir üretici olan Zebra, termal 
malzemeler üzerinde dar web dönüştürme ve fleksografik 
yazdırmada uzmanlaşmıştır. Mobil yazıcılar için 19 mm 
çekirdekten orta seviye ve yüksek teknoloji yazıcılar için 76 mm 
çekirdeğe kadar, tüm Zebra yazıcı yelpazesi için etiket ürünleri 
sunuyoruz.

Yazdırma
Yedi renge kadar yazdırma• 
Ön ve arka yüze yazdırma• 
Otomatik görüntü kontrol sistemleri• 

Dönüştürme
Rulodan ruloya ve yelpaze katlama• 

Perfore, ön çentikler ve arka çentikler• 

Yapışkan geçirmez• 

UL-/CSA tarafından tanınan kombinasyonlar• 

Zebra 1993 yılından beri Avrupa’da etiket üretmekte olup, 
Zebra yazıcılar için en yüksek kaliteli Zebra etiketlerini 
üretmede son derece deneyimlidir.

Ürün performansı ve uygunluğu
Bu belgede yer alan bilgiler sadece yol gösterme amaçlı 
olup, teknik özelliklerin ayarlanmasında kullanım için uygun 
değildir. Zebra ürünleri satın alan herkes ürünün kendi özel 
uygulamalarının tüm gereksinimlerine uygun olup olmadığını 
belirlemekten tek başına sorumlu olacaktır.

Zebra, temel özellikler kapsamında bir arşiv ömrü belirtilen 
sarf malzemesi ürünlerinin spesifik saklama koşullarına uygun 
olarak depolandığında belirtilen süre boyunca kullanılabilir 
olmasını beklemekte ama garanti etmemektedir. Ayrıntılı bilgi 
için lütfen www.accesszebra.com adresine bakın.

Zebra’nın standart Satış Şartları ve Koşulları Zebra ürünlerinin 
tüm satışları için geçerlidir.

Zebra Avrupa’nın en büyük etiket dönüştürücülerinden olup, hem 
İngiltere hem de Hollanda’da dönüştürme merkezleri bulunmaktadır. 

Fatura ürünleri Tanım

Z-Perform 1000D 60 Receipt Ekonomik fatura, 5 yıl  
arşiv ömrü, 60 mikron

Z-Perform 1000D 80 Receipt Ekonomik fatura, 5 yıl 
arşiv ömrü, 80 mikron

Z-Select 2000D 60 Receipt Premium fatura, 12 yıl 
arşiv ömrü, 60 mikron

Z-Select 2000D 80 Receipt Premium fatura, 12 yıl 
arşiv ömrü, 80 mikron

Kiosk bilet yazıcıları için. Stoklu bilet ve etiket ürünleri de mevcuttur.

Heerenveen merkezi, Hollanda Preston merkezi, İngiltere

Zebra etiket imalat merkezleri
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Z-Perform 1000D 
60/80 Receipt

Doğrudan  
Termal

60-/80 mikron kalınlığında 
fatura kağıdı

Düşük maliyetli, 60-/80 mikron  
fatura kağıdı, 5 yıla kadar iç mekanda 
arşivlenebilir

Mobil teslimat notu ve alındı yazdırma, 
park cezası yazdırma 8(60) 

3  (80)
3 3 8(60) 

3  (80)

8(60) 

3  (80)
8 8 102 İlgisiz -5 – +49

8000D  
10-Year Receipt

Doğrudan  
Termal

Uzun süreli arşivlenebilir 
fatura kağıdı

60 mikron fatura kağıdı; 10 yıla kadar  
iç mekanda arşivlenebilir

Mobil teslimat notu ve alındı yazdırma, 
park cezası yazdırma, uzun süreli 
okunabilirlik için 8 3 3 8 8 8 8  102 İlgisiz -5 – +49

8000D  
High-Temp Receipt

Doğrudan  
Termal

Yüksek sıcaklıklara  
ve UV ışınlarına dayanıklı 
fatura kağıdı

UV ışınlarına ve 90°C’ye kadar sıcaklıklara 
kısa vadeli maruz kalmalara karşı üstün 
dayanıklılık sunar

Mobil teslimat notu ve alındı yazdırma, 
park cezası yazdırma, yüksek 
sıcaklıklara karşı ekstra dayanıklılık için 3 3 3 3 3 8 8 102 İlgisiz -5 – +90

8000D Synthetic 
110 Receipt

Doğrudan  
Termal

Doğrudan termal 
polipropilen fatura 
malzemesi

Su geçirmez ve yırtılmaya karşı dayanıklı Otopark uygulamaları için su geçirmez 
fatura yazdırma 3 ~ 3 3 3 3 3 102 İlgisiz -5 – +49

8000T  
Z-Destruct™ Vinyl

Termal
Aktarmalı

Etiket çıkartıldığında 
parçalanan beyaz vinil etiket

Yok edilebilir facestock ve kuvvetli 
yapışkan emniyet belirteç özelliği sunar;  
iç ve dış mekan kullanımı için uygundur

Dış mekan sayaçlarının stok takibi için 
önceden hazırlanmış serileştirilmiş 
veriler ve garanti etiketleri 8 8 3 3    

4800, 5095
 

5100
51 +4 -46 – +93

Z-Select 2000D Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı üstün kaliteli  
kağıt etiket

Mükemmel görüntü kalitesi;  
neme karşı yüksek direnç

Mobil yazdırılmış teftiş etiketleri;  
kimlik etiketleri 3   3 3 3 3 203 -5 -40 – +50

Z-Ultimate 3000T 
White

Termal 
Aktarmalı 

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı parlak beyaz 
polyester etiket

Yüksek sıcaklıklara, suya ve pek çok 
kimyasala karşı mükemmel direnç

Teftiş etiketlemesi, sayaç okuyan 
etiketler, envanter takibi, resmi  
ve askeri envanter etiketleme

3 3 3 3    
4800, 5095

 
5100

152 +10 -40 – +150

Ürün adı Termal 
Aktarmalı/
Doğrudan 
Termal

Ürün tanımı Temel özellik(ler) Uygulama(lar) Yazıcı önerisi Önerilen şerit(ler)
(standart uygulama)

Önerilen şerit(ler)
(uzun kullanım ömrü)

Maksimum 
baskı hızı
(mm/sn)

Minimum 
uygulama 
sıcaklığı  
(°C)

Servis sıcaklığı 
(°C)
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Mobil İşgücü

Sarf malzemeleri seçme kılavuzu için anahtar:

3 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için önerilir.

~ Etiket malzemesi satın almadan önce yazıcıda test 
edilmelidir – baskı kalitesi istenen baskı büyüklüğü, 
hızı ve kullanılan şeride göre değişecektir.

8 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için 
önerilmez.

Etiket malzemesi ve yazıcı 
birbiriyle uyumsuzdur.

ZipShip’te stoklu ürün
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Sarf malzemeleri seçme kılavuzu için anahtar:

3 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için önerilir.

~ Etiket malzemesi satın almadan önce yazıcıda test 
edilmelidir – baskı kalitesi istenen baskı büyüklüğü, 
hızı ve kullanılan şeride göre değişecektir.

8 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için 
önerilmez.

Etiket malzemesi ve yazıcı 
birbiriyle uyumsuzdur.

ZipShip’te stoklu ürün

Z-Perform 1000D 
60/80 Receipt

Doğrudan  
Termal

60-/80 mikron kalınlığında 
fatura kağıdı

Düşük maliyetli, 60-/80 mikron fatura 
kağıdı, 5 yıla kadar iç mekanda 
arşivlenebilir

Kanun uygulama memurları için 
elektronik celpler 8(60) 

3  (80)
3 3 8(60) 

3  (80)
8 8 102 İlgisiz -5 – +49

Z-Select 2000T Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı üstün kaliteli  
kağıt etiket

Üstün görüntü kalitesi; yüksek  
baskı hızları 

Belge takibi

3 3 3    
2300, 2100

   
3400, 3200

305 0 -20 – +80

8000D  
10-Year Receipt

Doğrudan  
Termal

Uzun süreli arşivlenebilir 
fatura kağıdı

60 mikron fatura kağıdı; 10 yıla kadar  
iç mekanda arşivlenebilir

Uzun süreli arşivlenebilirlik gerektiren 
durumlarda, kanun uygulama memurları 
için elektronik celpler

8 3 3 8 8 8 102 İlgisiz -5 – +49

8000D  
High-Temp Receipt

Doğrudan  
Termal

Yüksek sıcaklıklara  
ve UV ışınlarına dayanıklı 
fatura kağıdı

UV ışınlarına ve 90°C’ye kadar sıcaklıklara 
kısa vadeli maruz kalmalara karşı üstün 
dayanıklılık sunar

Yüksek sıcaklıklar ve güneş olan 
ortamlarda, kanun uygulama memurları 
için elektronik celpler

3 3 3 3 8 8 102 İlgisiz -5 – +90

8000D Synthetic 
110 Receipt

Doğrudan  
Termal

Doğrudan termal 
polipropilen fatura 
malzemesi

Su geçirmez ve yırtılmaya karşı dayanıklı Otopark uygulamaları için su geçirmez 
fatura yazdırma 3 ~ 3 3 3 3 102 İlgisiz -5 – +49

8000T  
Ultra-Removable

Termal 
Aktarmalı

Ultra çıkarılabilir yapışkanlı 
üstün kaliteli kağıt etiket

Kağıt/karttan bile uzun vadede temiz 
çıkarılabilirlik özelliğine sahip yapışkan; 
üstün resim kalitesi; yüksek baskı hızları

Temiz çıkarılabilirlik gerektiren 
durumlarda, belge takibi 3 3 3    

2300, 2100
   

3400, 3200
305 -20 -40 – +80

PolyPro 3000T  
Clear

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı parlak şeffaf 
polipropilen etiket

Saydam/şeffaf etiket Belge takibi

~ 3 3  
3200

   
4800, 5095

102 +5 -20 – +80

8000T  
Void Matte

Termal 
Aktarmalı

Etiket çıkarıldığında geride 
bir “Void” (Boşluk) şekli 
bırakan emniyet belirteçli 
yapışkanlı mat gümüş 
polyester

“Void” (Boşluk) emniyet belirteçli yapışkan Emniyet belirteçli çözüm gerektiren 
durumlarda, stok etiketleme

~ 3 3  
3200

   
4800, 5095

51 +10 -40 – +40

8000T  
Silver Checkerboard

Termal 
Aktarmalı

Etiket çıkarıldığında geride 
bir “Dama” şekli bırakan 
emniyet belirteçli yapışkanlı 
parlak gümüş polyester

“Damalı” emniyet belirteçli yapışkan Emniyet belirteçli çözüm gerektiren 
durumlarda, stok etiketleme

3 3 3   
4800, 5095

 
5100

102 +10 -40 – +80

8000T  
Z-Destruct PE

Termal 
Aktarmalı

Etiket çıkarıldığında 
parçalanan beyaz  
polietilen etiket

Yok edilebilir facestock ve kuvvetli 
yapışkan emniyet belirteç özelliği sunar; 
sadece iç mekan kullanımı için uygundur

Emniyet belirteçli çözüm gerektiren 
durumlarda, stok etiketleme 8 3 3    

4800, 5095
   

4800, 5095
51 +10 -40 – +80

Ürün adı Termal 
Aktarmalı/
Doğrudan 
Termal

Ürün tanımı Temel özellik(ler) Uygulama(lar)  Yazıcı önerisi Önerilen şerit(ler)
(standart uygulama)

Önerilen şerit(ler)
(uzun kullanım ömrü)

Maksimum 
baskı hızı
(mm/sn)

Minimum 
uygulama 
sıcaklığı  
(°C)

Servis sıcaklığı 
(°C)
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Sarf malzemeleri seçme kılavuzu için anahtar:

3 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için önerilir.

~ Etiket malzemesi satın almadan önce yazıcıda test 
edilmelidir – baskı kalitesi istenen baskı büyüklüğü, 
hızı ve kullanılan şeride göre değişecektir.

8 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için 
önerilmez.

Etiket malzemesi ve yazıcı 
birbiriyle uyumsuzdur.

ZipShip’te stoklu ürün

Z-Select 2000T Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı üstün kaliteli  
kağıt etiket

Üstün görüntü kalitesi; yüksek  
baskı hızları

Steril servislerin etiketlenmesi

3 3 3   
2300, 2100

   
3400, 3200

305 0 -20 – +80

Z-Select 2000D Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı üstün kaliteli  
kağıt etiket

Mükemmel görüntü kalitesi;  
neme karşı yüksek direnç

Hasta ve laboratuvar  
numunelerinin etiketlenmesi 3 3 3 3 203 -5 -40 – +50

PolyPro 4000D Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı mat beyaz 
polipropilen etiket

Yırtılmaya dayanıklı Hasta ve laboratuvar  
numunelerinin etiketlenmesi 3 3 3 3 102 +5 -20 – +80

Z-Ultimate 3000T 
White

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı parlak beyaz 
polyester etiket

Yüksek sıcaklıklara, suya ve pek çok 
kimyasala karşı mükemmel direnç

Steril servislerin etiketlenmesi,  
otoklav dahil 3 3 3    

4800, 5095
 

5100
152 +10 -40 – +150

Z-Xtreme 4000T 
White High Tack 

Termal 
Aktarmalı

Yüksek yapışkanlıklı kalıcı 
yapışkanlı mat beyaz 
polyester etiket

Cerrahi kitlerin paketlenmesi ve 
sterilizasyon işlemlerine dayanıklık için 
mükemmel yapışkanlık

Otoklav etiketleme, cerrahi kitlerin steril 
servis etiketlenmesi ~ ~ 3      

3200, 4800, 5095
 

5100
102 +5 -40 – +150

Z-Band® Direct Doğrudan  
Termal

Kalıcı yapışkanlı  
polipropilen bileklik

Emniyet belirteçli güvenlik çentikleri;  
su ve çoğu sabun ile temizleyici maddeye 
karşı yüksek direnç. Patent bekleyen 
antimikrobik kaplama

Hasta kimlik tanıtma

3  8 8 3 3 3 3 102 +10 -40 – +60

Z-Band 4000 Termal 
Aktarmalı

Kalıcı yapışkanlı parlak 
polyester bileklik

Daha dayanıklı ve dirençli çözüm;  
Zebra 5095 reçine şeritle kullanın

Hasta kimlik tanıtma

3 3 3  
5095

 
5095

102 +10 -29 – +149

Z-Band QuickClip™ Doğrudan  
Termal

Güvenli klips kapaklı 
polipropilen etiket; renkli 
kaplamalı klips seçenekleri

Emniyetli klips tutturma; su ve çoğu 
sabun ile temizleyici maddeye karşı 
yüksek direnç. Patent bekleyen 
Antimikrobik kaplama

Hasta kimlik tanıtma

8 8 8 3 3 3 3 102 +10 -40 – +60

8000T  
Cryocool

Termal 
Aktarmalı

Soğuk sıcaklıklara  
dayanıklı kalıcı yapışkanlı 
polipropilen etiket

-196°C’ye kadar performans sunan son 
derece düşük sıcaklıklar için yapışkan

Derin dondurma işlemi gerektiren 
kriyojenik uygulamalar; tıbbi 
laboratuvarlar, hastaneler ~ 3 3  

5095
 

5095
51 -29 -196 – +88

8000T  
Blood Bag

Termal 
Aktarmalı

Kalıcı yapışkanlı mat beyaz 
polipropilen etiket

Kan ve Kan Bileşenlerinin Tek Tip 
Etiketlenmesine ilişkin FDA kılavuz 
ilkelerine uygundur

IV torba etiketleme, kan bileşeni 
etiketleme, tıbbi etiketleme 8 3 3  

3200
   

4800, 5095
102 +7 -40 – +121

Z-Xtreme 5000T  
White

Termal 
Aktarmalı 

Standart kalıcı yapışkanlı 
ekstra dayanıklı mat beyaz 
polyester etiket

Kimyasallara üstün direnç Kimyasallara maruziyete dirençli 
laboratuvar etiketlemesi/lam etiketleme 8 3 3  

Image Lock 
 

Image Lock 
102 +10 -40 – 150

Z-Xtreme 5000T  
Silver

Termal 
Aktarmalı 

Standart kalıcı yapışkanlı 
ekstra dayanıklı mat  
gümüş polyester 

Kimyasallara üstün direnç Kimyasallara maruziyete dirençli 
laboratuvar etiketlemesi/lam etiketleme 8 3 3  

Image Lock 
 

Image Lock 
102 +10 -40 – 150

Ürün adı Termal 
Aktarmalı/
Doğrudan 
Termal

Ürün tanımı Temel özellik(ler) Uygulama(lar)  Yazıcı önerisi Önerilen şerit(ler)
(standart uygulama)

Önerilen şerit(ler)
(uzun kullanım ömrü)

Maksimum 
baskı hızı
(mm/sn)

Minimum 
uygulama 
sıcaklığı  
(°C)

Servis sıcaklığı 
(°C)
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Sağlık
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Z-Perform 1000T 
150/190 Tag

Termal 
Aktarmalı

150-/190 mikron kalınlığında 
kağıt etiket

150-/190 mikron kalınlık Ziyaretçi kimlik etiketleri; giriş biletleri ~ 3 3    
2300, 2100

   
3400, 3200

152 İlgisiz -46 – +93

Z-Perform 1000D 
110 Tag

Doğrudan  
Termal

110 mikron kalınlığında  
kağıt etiket

110 mikron kalınlık Ziyaretçi kimlik etiketleri 8 3  3 3 3 3 3 102 İlgisiz -5 – +49

Z-Perform 1000D 
60/80 Receipt

Doğrudan  
Termal

60-/80 mikron kalınlığında 
fatura kağıdı

Düşük maliyetli, 60-/80 mikron  
fatura kağıdı, 5 yıla kadar  
iç mekanda arşivlenebilir

Kumar ve otel ağırlama uygulamaları 
için fatura yazdırma 3

8(60) 

3  
(80)

3 3 8(60) 

3  (80)
8 8 102 İlgisiz -5 – +49

Z-Select 2000D  
160/190 Tag

Doğrudan  
Termal

160-/190 mikron kalınlığında 
kağıt etiket

160-/190 mikron kalınlık Ziyaretçi kimlik etiketleri; giriş biletleri
8 8 8 8

3(160) 

~  (190)
3 3 152 İlgisiz -5 – +49

PolyPro 4000T  
216 Tag

Termal 
Aktarmalı

Mat beyaz polipropilen 
etiket

Yırtılmaya dayanıklı, uzun ömürlü,  
yeniden kullanılabilir 

Ziyaretçi geçiş kartları; müze eşyalarının 
ve sanat eserlerinin etiketlendirilmesi   8 3 3  

3200
   

4800, 5095
102 İlgisiz -40 – +77

Z-Band Direct Doğrudan  
Termal

Kalıcı yapışkanlı  
polipropilen bileklik

Emniyet belirteçli güvenlik çentikleri; suya 
karşı yüksek direnç; kısa süreli dış mekan 
kullanımına uygundur

Etkinlikler ve eğlence parklarında müşteri ve 
personel kimliği tanıtma, nakit kullanmadan 
yapılan işlemler, yaş doğrulama

8 3 8 8 3 3 3 3 102 +10 -40 – +60

Z-Band 4000 Termal 
Aktarmalı

Kalıcı yapışkanlı parlak 
polyester bileklik

Daha dayanıklı ve dirençli çözüm;  
Zebra 5095 reçine şeritle kullanın

Etkinlikler ve eğlence parklarında müşteri ve 
personel kimliği tanıtma, nakit kullanmadan 
yapılan işlemler, yaş doğrulama

3 3 3  
5095

 
5095

102 +10 -29 – +149

Z-Band QuickClip Doğrudan  
Termal

Güvenli klips kapaklı 
polipropilen etiket; renkli 
kaplamalı klips seçenekleri

Emniyet belirteçli klips tutturma; suya 
karşı yüksek direnç; kısa süreli dış mekan 
kullanımına uygundur

Etkinlikler ve eğlence parklarında müşteri ve 
personel kimliği tanıtma, nakit kullanmadan 
yapılan işlemler, yaş doğrulama 

8 8 8 8 3 3 3 3 102 +10 -40 – +60

Ürün adı Termal 
Aktarmalı/
Doğrudan 
Termal

Ürün tanımı Temel özellik(ler) Uygulama(lar) Yazıcı önerisi Önerilen şerit(ler)
(standart uygulama)

Önerilen şerit(ler)
(uzun kullanım ömrü)

Maksimum 
baskı hızı
(mm/sn)

Minimum 
uygulama 
sıcaklığı  
(°C)

Servis sıcaklığı 
(°C)
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Z-Perform 1000T Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı ekonomik  
kağıt etiket

Düşük maliyetli Kutular ve paletler dahil, paketleme 
materyalinin etiketlenmesi; ürün 
tanımlama; toplama; alma

3 3 3  
2300

 
2100

152 0 -20 – +80

Z-Perform 1000T 
Removable

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı ekonomik  
kağıt etiket

Çıkarılabilir yapışkan Ürün tanımlama; kutular, paletler,  
raflar veya taşıma çantaları için 
çıkarılabilir etiketler

3 3 3  
2300

 
2100

152 -15 -30 – +80

Z-Perform 1000D Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı ekonomik  
kağıt etiket

Düşük maliyetli Kutular ve paletler dahil, paketleme 
materyalinin etiketlenmesi; ürün 
tanımlama; toplama; alma

3 3 3 3 102 0 -20 – +50

Z-Perform 1000D 
Removable

Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı çıkarılabilir 
yapışkanlı ekonomik  
kağıt etiket

Çıkarılabilir yapışkan Ürün tanımlama; kutular, paletler,  
raflar veya taşıma çantaları için 
çıkarılabilir etiketler

3 3 3 3 102 -10 -30 – +70

Z-Perform 1000T 
150/190 Tag

Termal 
Aktarmalı

150-/190 mikron kalınlığında 
kağıt etiket

150-/190 mikron kalınlık Paketleme eklentileri; palet etiketleri ~ 3 3    
2300, 2100

   
3400, 3200

152 İlgisiz -46 – +93

Ürün adı Termal 
Aktarmalı/
Doğrudan 
Termal

Ürün tanımı Temel özellik(ler) Uygulama(lar)  Yazıcı önerisi Önerilen şerit(ler)
(standart uygulama)

Önerilen şerit(ler)
(uzun kullanım ömrü)

Maksimum 
baskı hızı
(mm/sn)

Minimum 
uygulama 
sıcaklığı  
(°C)

Servis sıcaklığı 
(°C)
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Sarf malzemeleri seçme kılavuzu için anahtar:

3 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için önerilir.

~ Etiket malzemesi satın almadan önce yazıcıda test 
edilmelidir – baskı kalitesi istenen baskı büyüklüğü, 
hızı ve kullanılan şeride göre değişecektir.

8 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için 
önerilmez.

Etiket malzemesi ve yazıcı 
birbiriyle uyumsuzdur.

ZipShip’te stoklu ürün

Ağırlama

Ulaşım ve Lojistik
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Z-Perform 1000D 
110 Tag

Doğrudan  
Termal

110 mikron kalınlığında 
kağıt etiket

110 mikron kalınlık Sevkiyat uygulamaları için palet 
etiketleri ve eklentiler, yolcu biletleri ve 
ulaşım uygulamalarında fişler

3  ~ 3 3 3 3 102 İlgisiz -5 – +49

Z-Select 2000T Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı üstün kaliteli  
kağıt etiket

Üstün görüntü kalitesi;  
yüksek baskı hızları

Kutular ve paletler dahil, paketleme 
materyalinin etiketlenmesi; ürün 
tanımlama; toplama; alma

3 3 3    
2300, 2100

   
3400, 3200

305 0 -20 – +80

Z-Select 2000T 
Removable

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı çıkarılabilir 
yapışkanlı üstün kaliteli  
kağıt etiket

Çıkarılabilir yapışkan; üstün görüntü 
kalitesi; yüksek baskı hızları

Ürün tanımlama; kutular, paletler,  
raflar veya taşıma çantaları için 
çıkarılabilir etiketler

3 3 3    
2300, 2100

   
3400, 3200

305 -15 -30 – +80

Z-Select 2000D Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı üstün kaliteli  
kağıt etiket

Mükemmel görüntü kalitesi;  
neme karşı yüksek direnç

Kutular ve paletler dahil, paketleme 
materyalinin etiketlenmesi; ürün 
tanımlama; toplama; alma

3 3 3 3 203 -5 -40 – +50

Z-Select 2000D 
Removable

Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı çıkarılabilir 
yapışkanlı üstün kaliteli kağıt 
etiket

Çıkarılabilir yapışkan; mükemmel görüntü 
kalitesi; neme karşı yüksek direnç

Ürün tanımlama; kutular, paletler,  
raflar veya taşıma çantaları için 
çıkarılabilir etiketler

3 3 3 3 203 -20 -40 – +50

Z-Select 2000D 
160/190 Tag

Doğrudan  
Termal

160-/190 mikron kalınlığında 
kağıt etiket

160-/190 mikron kalınlık Daha kalın ve daha dayanıklı  
malzeme gerektiren durumlarda, 
paketleme eklentileri ve palet etiketleri, 
yolcu biletleri

8 8 8
3(160) 

~  (190)
3 3 152 İlgisiz -5 – +49

8000T  
Semi-Gloss

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı yarı parlak  
kağıt etiket

Floodcoat ve şirket logoları dahil, renkli 
etiketler üretmek için çok iyidir

Kutular ve paletler dahil, paketleme 
materyalinin etiketlenmesi; ürün 
tanımlama; toplama; alma

3 3 3    
2300, 2100

   
3400, 3200

152 0 -20 – +80

8000T  
Semi-Gloss  
Deep Freeze

Thermal 
Transfer

Derin donmaya dayanıklı 
kalıcı yapışkanlı yarı parlak 
kağıt etiket

-25°C’ye kadar düşük sıcaklıklardaki 
ürünlere uygulanabilen dondurucu 
dereceli yapışkan

Son derece düşük sıcaklıklarda 
paketleme materyalinin etiketlenmesi; 
ürün tanımlama; alma

3 3 3    
2300, 2100

   
3400, 3200

152 -25 -40 – +70

8000T  
Semi-Gloss Piggyback

Termal 
Aktarmalı

İki ayrı kalıcı yapışkan ve 
sırtlık katmanlı “Bindirmeli” 
kağıt etiket

“Bindirmeli” işlem etiketin çıkarılıp  
nihai bir uygulamaya tekrar 
uygulanmasına olanak verir

Sipariş toplama; paketleme 
materyalinin etiketlenmesi 8 3 3    

2300, 2100
   

3400, 3200
102 0 -20 – +80

8000T  
All-Temp 

Termal 
Aktarmalı

Tüm sıcaklıklara uygun 
kalıcı yapışkanlı üstün 
kaliteli kağıt etiket

Üstün görüntü kalitesi; yüksek baskı 
hızları; geniş sıcaklık yelpazeli yapışkan

Paketleme materyelinin etiketlenmesi; 
ürün tanımlama; toplama; alma; 
bilhassa uzun süreli depolama 
gerektiren ve değişken sıcaklıkların 
geçerli olduğu ortamlarda

3 3 3    
2300, 2100

   
3400, 3200

254 -8 -40 – +93

8000T  
Ultra-Removable

Termal 
Aktarmalı

Ultra çıkarılabilir yapışkanlı 
üstün kaliteli kağıt etiket

Kağıt/karttan bile uzun vadede temiz 
çıkarılabilirlik özelliğine sahip yapışkan; 
üstün resim kalitesi; yüksek baskı hızları

Ürün tanımlama; kutular, paletler, 
raflar veya taşıma çantaları için ultra 
çıkarılabilir etiketler

3 3 3    
2300, 2100

   
3400, 3200

305 -20 -40 – +80

PolyE 3000T  
Gloss

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı parlak beyaz 
polietilen etiket

Palet streç filmle geri dönüştürülebilir; 
düşük maliyetli sentetik; kağıt etiketlere 
kıyasla yırtılmaya karşı yüksek direnç

Streç filmli paletler başta olmak üzere, 
paketleme materyelinin etiketlenmesi ~ 3 3  

4800
 

5095
102 +5 -10 – +60

PolyE 3000T  
Matte

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı mat beyaz 
polietilen etiket

Palet streç filmle geri dönüştürülebilir; 
kağıt etiketlere kıyasla yırtılmaya karşı 
yüksek direnç

Streç filmli paletler başta olmak üzere, 
paketleme materyelinin etiketlenmesi ~ 3 3  

3200
   

4800, 5095
102 +10 -20 – +60

PolyO 3000T Termal 
Aktarmalı

Kuvvetli kalıcı yapışkanlı 
saten beyaz poliolefin etiket

Palet streç filmle geri dönüştürülebilir; 
yırtılmaya karşı yüksek direnç;  
kuvvetli yapışkan

Streç filmli paletler başta olmak üzere, 
paketleme materyelinin etiketlenmesi ~ 3 3  

3200
   

4800, 5095
102 +5 -20 – +80

PolyO 3000T 
Removable

Termal 
Aktarmalı

Çıkarılabilir yapışkanlı saten 
beyaz poliolefin etiket

Yırtılmaya karşı yüksek direnç; yapışkan 
pek çok yüzeyden temiz bir şekilde 
çıkarılabilme özelliğine sahiptir

Çıkarılabilir ürün konumlandırma  
ve taşıma çantası etiketlendirme ~ 3 3  

3200
   

4800, 5095
102 +5 -20 – +80

PolyPro 4000D 
Removable

Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı çıkarılabilir 
yapışkanlı mat beyaz 
polipropilen etiket

Çıkarılabilir yapışkan; yırtılmaya dayanıklı Çıkarılabilir ürün konumlandırma ve 
taşıma çantası etiketlendirme 3 3 3 3 102 +5 -10 – +80

Ürün adı Termal 
Aktarmalı/
Doğrudan 
Termal

Ürün tanımı Temel özellik(ler) Uygulama(lar)  Yazıcı önerisi Önerilen şerit(ler)
(standart uygulama)

Önerilen şerit(ler)
(uzun kullanım ömrü)

Maksimum 
baskı hızı
(mm/sn)

Minimum 
uygulama 
sıcaklığı  
(°C)

Servis sıcaklığı 
(°C)
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Sarf malzemeleri seçme kılavuzu için anahtar:

3 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için önerilir.

~ Etiket malzemesi satın almadan önce yazıcıda test 
edilmelidir – baskı kalitesi istenen baskı büyüklüğü, 
hızı ve kullanılan şeride göre değişecektir.

8 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için 
önerilmez.

Etiket malzemesi ve yazıcı 
birbiriyle uyumsuzdur.

ZipShip’te stoklu ürün

Ulaşım ve Lojistik



20
21

Z-Perform 1000T Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı ekonomik  
kağıt etiket

Düşük maliyetli Paketleme materyeli için etiketlendirme; 
uygunluk etiketlendirmesi; üretim bandı 3 3 3  

2300
 

2100
152 0 -20 – +80

Z-Perform 1000T 
Removable

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı çıkarılabilir 
yapışkanlı ekonomik  
kağıt etiket

Çıkarılabilir yapışkan Üretim bandı etiketleri
3 3 3  

2300
 

2100
152 -15 -30 – +80

Z-Perform 1000T 
150/190 Tag

Termal 
Aktarmalı

150-/190 mikron kalınlığında 
kağıt etiket

150-/190 mikron kalınlık Envanter kontrolü ve üretim bölümü 
takip biletleri ~ 3 3    

2300, 2100
   

3400, 3200
152 İlgisiz -46 – +93

Z-Perform 1000D 
110 Tag

Doğrudan  
Termal

110 mikron kalınlığında 
kağıt etiket

110 mikron kalınlık Envanter kontrolü ve üretim bölümü 
takip biletleri 3  3 3 3 3 3 102 İlgisiz -5 – +49

Z-Select 2000T Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı üstün kaliteli  
kağıt etiket

Üstün görüntü kalitesi;  
yüksek baskı hızları

Paketleme materyelinin etiketlenmesi; 
uygunluk etiketlendirmesi;  
Üretim bandı

3 3 3    
2300, 2100

   
3400, 3200

305 0 -20 – +80

Z-Select 2000T 
Removable

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı çıkarılabilir 
yapışkanlı üstün kaliteli  
kağıt etiket

Çıkarılabilir yapışkan; üstün görüntü 
kalitesi; yüksek baskı hızları

Üretim bandı etiketleri
3 3 3    

2300, 2100
   

3400, 3200
305 -15 -30 – +80

Z-Select 2000D  
160/190 Tag

Doğrudan  
Termal

160-/190 mikron kalınlığında 
kağıt etiket

160-/190 mikron kalınlık Envanter kontrolü ve üretim bölümü 
takip biletleri 8 8 8

3(160) 

~  (190)
3 3 152 İlgisiz -5 – +49

8000T  
Semi-Gloss  
Deep Freeze

Termal 
Aktarmalı

Derin donmaya dayanıklı 
kalıcı yapışkanlı yarı parlak 
kağıt etiket

-25°C’ye kadar düşük sıcaklıklardaki 
ürünlere uygulanabilen dondurucu 
dereceli yapışkan

Dondurulmuş ürünlerin soğuk 
depolama etiketlendirmesi 3 3 3    

2300, 2100
   

3400, 3200
152 -25 -40 – +70

8000T  
Semi-Gloss Piggyback

Termal 
Aktarmalı

İki ayrı kalıcı yapışkan ve 
sırtlık katmanlı “Bindirmeli” 
kağıt etiket

“Bindirmeli” işlem etiketin çıkarılıp nihai 
bir uygulamaya tekrar uygulanmasına 
olanak verir

Paketleme materyelinin etiketlenmesi; 
Üretim bandı 8 3 3    

2300, 2100
   

3400, 3200
102 0 -20 – +80

8000T  
All-Temp 

Termal 
Aktarmalı

Tüm sıcaklıklara uygun 
kalıcı yapışkanlı üstün 
kaliteli kağıt etiket

Üstün görüntü kalitesi; yüksek baskı 
hızları; geniş sıcaklık yelpazeli yapışkan

Paketleme materyelinin etiketlenmesi; 
uygunluk etiketlendirmesi; devam eden 
çalışma, bilhassa değişken sıcaklıkların 
geçerli olduğu durumlarda

3 3 3    
2300, 2100

   
3400, 3200

254 -8 -40 – +93

PolyE 3000T  
Gloss 

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı parlak beyaz 
polietilen etiket

Reçine şeritle yazdırıldığında çizilmeye 
karşı mükemmel direnç; düşük  
maliyetli sentetik

Üretim bandı etiketleri
~ 3 3  

4800
 

5095
102 +5 -10 – +60

PolyE 4000T  
Matte High Tack 

Termal 
Aktarmalı

Yüksek yapışkanlıklı kalıcı 
yapışkanlı mat beyaz 
polietilen etiket

Güç yüzeylerin etiketlenmesi için  
yüksek yapışkanlıklı yapışkan

Yağlı, kaygan veya nemli yüzeylere 
sahip ürünlerin etiketlenmesi 8 3 3  

3200
   

4800, 5095
102 0 -20 – +60

PolyO 3000T Termal 
Aktarmalı

Kuvvetli kalıcı yapışkanlı 
saten beyaz poliolefin etiket

Kuvvetli, kauçuk temelli yapışkan çoğu 
plastik ve metal için uygundur

Kimyasal tambur etiketleme; küçük 
parçaların etiketlenmesi ~ 3 3  

3200
   

4800, 5095
102 +5 -20 – +80

PolyPro 3000T  
Gloss

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı parlak beyaz 
polipropilen etiket

Reçine şeritle yazdırıldığında  
çizilmeye karşı mükemmel direnç;  
düşük maliyetli sentetik

Kimyasal tambur ve endüstriyel  
ürün etiketleme ~ 3 3  

4800
 

5095
102 +5 -20 – +80

PolyPro 4000T  
Matte

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı mat beyaz 
polipropilen etiket

Üstün görüntü kalitesi; sabit sermaye 
takibi için polyestere daha düşük maliyetli 
bir alternatif

Kimyasal tambur ve endüstriyel ürün 
etiketleme; envanter takibi ~ 3 3  

3200
   

4800, 5095
102 +10 -40 – +80

Ürün adı Termal 
Aktarmalı/
Doğrudan 
Termal

Ürün tanımı Temel özellik(ler) Uygulama(lar)  Yazıcı önerisi Önerilen şerit(ler)
(standart uygulama)

Önerilen şerit(ler)
(uzun kullanım ömrü)

Maksimum 
baskı hızı
(mm/sn)

Minimum 
uygulama 
sıcaklığı  
(°C)

Servis sıcaklığı 
(°C)
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Sarf malzemeleri seçme kılavuzu için anahtar:

3 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için önerilir.

~ Etiket malzemesi satın almadan önce yazıcıda test 
edilmelidir – baskı kalitesi istenen baskı büyüklüğü, 
hızı ve kullanılan şeride göre değişecektir.

8 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için 
önerilmez.

Etiket malzemesi ve yazıcı 
birbiriyle uyumsuzdur.

ZipShip’te stoklu ürün

Üretim



22
23

PolyPro 4000T  
216 Tag

Termal 
Aktarmalı

Mat beyaz  
polipropilen etiket

Yırtılmaya dayanıklı, uzun ömürlü Tel, kablo ve mamul parçaların dış 
mekanda ürün etiketlendirmesi ~ 3 3  

3200
   

4800, 5095
102 İlgisiz -40 – +77

Z-Ultimate 3000T 
White

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı parlak beyaz 
polyester etiket

Zebra 4800, 5095 ve 5100 şeritlerle 
birleştirildiğinde UL/CSA kabulleri

UL/CSA uygunluk ürün 
etiketlendirmesi; envanter takibi; 
bileşen etiketleme; anma değeri plakası 
etiketleme; üst kenar PCD etiketleme; 
otomotiv etiketleme

3 3 3    
4800, 5095

 
5100

152 +10 -40 – +150

Z-Ultimate 3000T 
Silver

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı parlak gümüş 
polyester etiket

Zebra 4800, 5095 ve 5100 şeritlerle 
birleştirildiğinde UL/CSA kabulleri

UL/CSA uygunluk ürün 
etiketlendirmesi; envanter takibi; 
bileşen etiketleme; anma değeri plakası 
etiketleme; üst kenar PCD etiketleme; 
otomotiv etiketleme

3 3 3    
4800, 5095

 
5100

152 +10 -40 – +150

Z-Ultimate 3000T 
Clear

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı parlak şeffaf 
polyester etiket

Uzun ömürlü saydam/şeffaf etiket Sermaye varlık izleme bileşen 
etiketleme; ayrıca önceden yazdırılmış 
önemli bilgileri kimyasallardan  
korumak için koruyucu lamine  
kaplama olarak kullanılır

~ 3 3    
4800, 5095

 
5100

102 0 -40 – +150

Z-Ultimate 3000T  
Yellow 

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı parlak sarı 
polyester etiket

Zebra 4800, 5095 ve 5100 şeritlerle 
birleştirildiğinde UL/CSA kabulleri

Tehlikeli maddeler için tehlike uyarı 
etiketleri; envanter takibi ~ 3 3    

4800, 5095
 

5100
102 +5 -10 – +60

Z-Ultimate 3000T 
High-Tack

Termal 
Aktarmalı

Yüksek yapışkanlıklı kalıcı 
yapışkanlı parlak beyaz 
polyester etiket

Çok çeşitli yüzeylerde uygulama için 
yüksek yapışkanlıklı yapışkan

Elektronik endüstrisinde boyanmış 
bileşenler ve yamuk biçimli plastik 
parçalar gibi etiketlemesi zor  
yüzeylerin etiketlenmesi

8 3 3    
4800, 5095

 
5100

152 +10 -40 – +150

Z-Ultimate 3000T 
Removable

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı çıkarılabilir 
yapışkanlı parlak beyaz 
polyester etiket

Çıkarılabilir yapışkan; Zebra 5095  
ve 5100 şeritlerle birleştirildiğinde  
UL kabulü

UL uygunluk ürün etiketlendirmesi; 
sürtünmeye maruziyet ve hareketli 
parçalar bulunan durumlarda, devam 
eden çalışma etiketleri

~ 3 3    
4800, 5095

 
5100

152 +10 -29 – +150

Z-Ultimate 4000T  
175 Tag

Termal 
Aktarmalı

Parlak beyaz polyester etiket 200°C ‘ye kadar yüksek sıcaklıklarda (kısa 
süreli maruziyet) performans özelliği; 
mükemmel çevresel direnç

Dış mekan depolama etiketleri; 
suya daldırılmış etiketler; metal 
endüstrisinde yüksek sıcaklıklarda 
üretim bandı etiketlendirmesi

8 3 3    
4800, 5095

 
5100

102 İlgisiz -40 – +200

Z-Xtreme 4000T  
White

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı akrilik 
yapışkanlı mat beyaz 
polyester etiket

Kimyasallara mükemmel direnç; Zebra 
3200, 4800, 5095 ve 5100 şeritlerle 
birleştirildiğinde UL/CSA kabulleri

UL/CSA uygunluk ürün 
etiketlendirmesi; envanter takibi; 
bileşen etiketleme; anma değeri plakası 
etiketleme; otomotiv etiketleme

~ ~ 3      
3200, 4800, 5095

 
5100

102 +10 -40 – +150

Z-Xtreme 4000T  
White High Tack 

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı mat beyaz 
polyester etiket

Kimyasallara mükemmel direnç; Zebra 
3200, 4800, 5095 ve 5100 şeritlerle 
birleştirildiğinde UL/CSA kabulleri

UL/CSA uygunluk ürün 
etiketlendirmesi; envanter takibi; 
bileşen etiketleme; anma değeri plakası 
etiketleme; etiketlemesi zor yüzeyler

~ ~ 3      
3200, 4800, 5095

 
5100

102 +5 -40 – +150

Z-Xtreme 4000T  
Silver High Tack 

Termal 
Aktarmalı

Yüksek yapışkanlıklı kalıcı 
yapışkanlı mat gümüş 
polyester etiket

Kimyasallara mükemmel direnç; Zebra 
3200, 4800, 5095 ve 5100 şeritlerle 
birleştirildiğinde UL/CSA kabulleri

UL/CSA uygunluk ürün 
etiketlendirmesi; envanter takibi; 
bileşen etiketleme; anma değeri plakası 
etiketleme; etiketlemesi zor yüzeyler

~ ~ 3      
3200, 4800, 5095

 
5100

102 +5 -40 – +150

Z-Xtreme 5000T  
White 

Termal 
Aktarmalı 

Standart kalıcı yapışkanlı 
ekstra dayanıklı mat beyaz 
polyester etiket

Kimyasallara üstün direnç Kimyasallara dirençli otomotiv 
etiketleri, sert kimyasallara dayanıklı 
süreç içi etiketleri

8 3 3  
Image Lock

 
Image Lock

102 +10 -40 – 150

Z-Xtreme 5000T  
Silver

Termal 
Aktarmalı 

Standart kalıcı yapışkanlı 
ekstra dayanıklı mat  
gümüş polyester 

Kimyasallara üstün direnç Kimyasallara dirençli otomotiv 
etiketleri, sert kimyasallara dayanıklı 
süreç içi etiketleri

8 3 3  
Image Lock

 
Image Lock

102 +10 -40 – 150

Ürün adı Termal 
Aktarmalı/
Doğrudan 
Termal

Ürün tanımı Temel özellik(ler) Uygulama(lar)  Yazıcı önerisi Önerilen şerit(ler)
(standart uygulama)

Önerilen şerit(ler)
(uzun kullanım ömrü)

Maksimum 
baskı hızı
(mm/sn)

Minimum 
uygulama 
sıcaklığı  
(°C)

Servis sıcaklığı 
(°C)
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Sarf malzemeleri seçme kılavuzu için anahtar:

3 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için önerilir.

~ Etiket malzemesi satın almadan önce yazıcıda test 
edilmelidir – baskı kalitesi istenen baskı büyüklüğü, 
hızı ve kullanılan şeride göre değişecektir.

8 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için 
önerilmez.

Etiket malzemesi ve yazıcı 
birbiriyle uyumsuzdur.

ZipShip’te stoklu ürün

Üretim



24
25

Z-Supreme 3000T 
White

Termal 
Aktarmalı

Yüksek sıcaklıklara  
dayanıklı mat beyaz 
polieterimid etiket

Yüksek sıcaklıklara ve çözücülere  
karşı direnç

350°C’ye kadar (kısa süreli maruziyet) 
yazdırılmış devre kartı üst kenar 
etiketlendirme; yüksek sıcaklıklı 
endüstriyel uygulamalar

8 ~ 3    
4800, 5095

 
5100

51 +5 -40 – +350

Z-Supreme 4000T 
White

Termal 
Aktarmalı

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı 
yapışkanlı mat beyaz 
poliimid etiket

Son derece yüksek sıcaklıklara  
ve çözücülere karşı direnç

575°C’ye kadar (kısa süreli maruziyet) 
yazdırılmış devre kartı üst ve alt 
kenar etiketlendirme; yüksek sıcaklıklı 
endüstriyel uygulamalar

8 ~ 3  
5095

 
5100

51 +10 -40 – +575

Z-Supreme 4000T  
Yellow

Termal 
Aktarmalı

Yüksek sıcaklıklara  
dayanıklı yapışkanlı  
parlak sarı poliimid  
etiket (Kapton®) 

Son derece yüksek sıcaklıklara ve 
çözücülere karşı direnç; sarı etiket

575°C’ye kadar (kısa süreli maruziyet) 
yazdırılmış devre kartı üst ve alt 
kenar etiketlendirme; yüksek sıcaklıklı 
endüstriyel uygulamalar

8 ~ 3  
5095

 
5100

51 +10 -40 – +575

8000T  
Ultra High-Tack Matte

Termal 
Aktarmalı

Ultra güçlü yüksek 
yapışkanlıklı yapışkanlı mat 
beyaz polyester etiket

Son derece yüksek yapışkanlıklı yapışkan, 
neredeyse her yüzeye yapışır

Stok takibi; endüstriyel makine 
etiketleme; dokulu yüzeyler, plastik, 
boyalı veya çıplak metal, bazı ahşap ve 
beton yüzeylerin etiketlendirmesi

8 3 3  
3200

   
4800, 5095

51 +10 -40 – +150

8000T  
ESD Gloss

Termal 
Aktarmalı

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı 
kalıcı yapışkanlı parlak 
beyaz polyester elektrostatik 
yitirgen etiket

Elektrostatik yitim için ESD kaplama  
ve yapışkan; ESD S11.11 Yüzey Direnç 
Testi şartlarına uygundur

Elektrostatik boşaltıma direnç 
gerektiren uygulamalar; devre kartları, 
disk sürücüleri ve diğer hassas 
elektronik bileşenler

~ 3 3    
4800, 5095

 
5100

102 +10 -40 – +100

8000T  
Void Matte

Termal 
Aktarmalı

Etiket çıkarıldığında  
geride bir “Void” (“Boşluk”) 
şekli bırakan emniyet 
belirteçli yapışkanlı mat 
gümüş polyester

“Void” (“Boşluk”) emniyet belirteçli 
yapışkan; Zebra 5095 reçine şeritle 
birleştirildiğinde UL kabulü

Seri numarası levhaları; garanti/
orijinallik etiketleri; emniyet belirteçli 
güvenlik etiketleri; envanter etiketleme ~ 3 3  

3200
   

4800, 5095
51 +10 -40 – +40

8000T  
Silver Checkerboard

Termal 
Aktarmalı

Etiket çıkarıldığında geride 
bir “dama” şekli bırakan 
emniyet belirteçli yapışkanlı 
parlak gümüş polyester

Damalı emniyet belirteçli yapışkan Seri numarası levhaları; garanti/
orijinallik etiketleri; emniyet belirteçli 
güvenlik etiketleri; envanter etiketleme 3 3 3    

4800, 5095
 

5100
102 +10 -40 – +80

8000T  
Z-Destruct PE

Termal 
Aktarmalı

Etiket çıkarıldığında 
parçalanan beyaz  
polietilen etiket

Yok edilebilir facestock ve kuvvetli 
yapışkan emniyet belirteç özelliği sunar; 
sadece iç mekan kullanımı için uygundur

Serileştirilmiş veri ve garanti etiketleri; 
yok edilebilir çözüm gerektiren 
uygulamalar; yüksek değerli elektronik 
ürünler için ideal

8 3 3    
4800, 5095

   
4800, 5095

51 +10 -40 – +80

8000T  
Z-Destruct Vinyl

Termal 
Aktarmalı

Etiket çıkartıldığında 
parçalanan beyaz vinil etiket

Yok edilebilir facestock ve kuvvetli 
yapışkan emniyet belirteç özelliği sunar;  
iç ve dış mekan kullanımı için uygundur

Serileştirilmiş veri ve garanti etiketleri; 
yok edilebilir çözüm gerektiren 
uygulamalar; yüksek değerli elektronik 
ürünler için ideal

8 3 3    
4800, 5095

 
5100

51 +4 -46 – +93

8000T  
Tuff 190 Tag

Termal 
Aktarmalı

Yırtılmaya karşı  
dayanıklılık ve dış mekanda 
kullanım sağlayan beyaz 
poliolefin etiket

2 yıla kadar dış mekanda kullanım ömrü Dış mekanda ürün depolama etiketleri

8 3 3    
3400, 3200

   
4800, 5095

102 İlgisiz -57 – +93

8000T  
Ultra Tuff 240 Tag

Termal 
Aktarmalı

Yırtılmaya karşı üstün 
dayanıklılık ve uzun ömür 
sağlayan çok katmanlı beyaz 
polietilen etiket

Yırtılmaya karşı son derece dayanıklı 
güçlü etiket, 2 yıla kadar dış mekan 
kullanımı için uygundur

İnşaat uygulamaları; tel, kablo ve 
mamul parçaların dış mekanda ürün 
etiketlendirmesi; kereste etiketleri 8 ~ 3    

3400, 3200
   

4800, 5095
51 İlgisiz -57 – +82

Ürün adı Termal 
Aktarmalı/
Doğrudan 
Termal

Ürün tanımı Temel özellik(ler) Uygulama(lar)  Yazıcı önerisi Önerilen şerit(ler)
(standart uygulama)

Önerilen şerit(ler)
(uzun kullanım ömrü)

Maksimum 
baskı hızı
(mm/sn)

Minimum 
uygulama 
sıcaklığı  
(°C)

Servis sıcaklığı 
(°C)
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Sarf malzemeleri seçme kılavuzu için anahtar:

3 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için önerilir.

~ Etiket malzemesi satın almadan önce yazıcıda test 
edilmelidir – baskı kalitesi istenen baskı büyüklüğü, 
hızı ve kullanılan şeride göre değişecektir.

8 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için 
önerilmez.

Etiket malzemesi ve yazıcı 
birbiriyle uyumsuzdur.

ZipShip’te stoklu ürün

Üretim
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Z-Perform 1000T Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı ekonomik  
kağıt etiket

Düşük maliyetli Sevkiyat etiketleri
3 3 3  

2300
 

2100
152 0 -20 – +80

Z-Perform 1000D Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı ekonomik  
kağıt etiket

Düşük maliyetli Sevkiyat etiketleri
3 3 3 3 102 0 -20 – +50

Z-Perform 1000D  
60/80 Receipt

Doğrudan  
Termal

60-/80 mikron kalınlığında 
fatura kağıdı

Düşük maliyetli, 60-/80 mikron  
fatura kağıdı, 5 yıla kadar iç mekanda 
arşivlenebilir

Mobil “özel teslimat” fatura yazdırma 
ve teslimat notu yazdırma; postane 
veznelerinde ödeme makbuzu yazdırma

8(60) 

3  (80)
3 3

8(60) 

3  (80)
8 8 102 İlgisiz -5 – +49

Z-Select 2000T Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı üstün kaliteli  
kağıt etiket

Üstün görüntü kalitesi;  
yüksek baskı hızları

Sevkiyat etiketleri
3 3 3    

2300, 2100
   

3400, 3200
305 0 -20 – +80

Z-Select 2000D Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı üstün kaliteli  
kağıt etiket

Mükemmel görüntü kalitesi;  
neme karşı yüksek direnç

Sevkiyat etiketleri
3 3 3 3 203 -5 -40 – +50

8000T  
Semi-Gloss

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı yarı parlak  
kağıt etiket

Floodcoat ve şirket logoları dahil, renkli 
etiketler üretmek için çok iyidir

Sevkiyat etiketleri
3 3 3    

2300, 2100
   

3400, 3200
152 0 -20 – +80

8000D  
10-Year Receipt

Doğrudan  
Termal

Uzun süreli arşivlenebilir 
fatura kağıdı

60 mikron fatura kağıdı; 10 yıla kadar iç 
mekanda arşivlenebilir

Uzun süreli arşivlenebilirlik gereken 
durumlarda, mobil “özel teslimat” fatura 
yazdırma ve teslimat notu yazdırma

8 3 3 8 8 8 102 İlgisiz -5 – +49

Ürün adı Termal 
Aktarmalı/
Doğrudan 
Termal

Ürün tanımı Temel özellik(ler) Uygulama(lar)  Yazıcı önerisi Önerilen şerit(ler)
(standart uygulama)

Önerilen şerit(ler)
(uzun kullanım ömrü)

Maksimum 
baskı hızı
(mm/sn)

Minimum 
uygulama 
sıcaklığı  
(°C)

Servis sıcaklığı 
(°C)
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Sarf malzemeleri seçme kılavuzu için anahtar:

3 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için önerilir.

~ Etiket malzemesi satın almadan önce yazıcıda test 
edilmelidir – baskı kalitesi istenen baskı büyüklüğü, 
hızı ve kullanılan şeride göre değişecektir.

8 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için 
önerilmez.

Etiket malzemesi ve yazıcı 
birbiriyle uyumsuzdur.

ZipShip’te stoklu ürün

Posta ve Kargo

Z-Perform 1000D Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı ekonomik  
kağıt etiket

Düşük maliyetli Ürün ve fiyat etiketleme;  
pastane/şarküteri etiketleme 3 3 3 3 102 0 -20 – +50

Z-Perform 1000D 
Removable

Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı çıkarılabilir 
yapışkanlı ekonomik  
kağıt etiket

Çıkarılabilir yapışkan Çıkarılabilir raf kenarı etiketleri veya 
fiyat etiketleri 3 3 3 3 102 -10 -30 – +70

Z-Perform 1000T 
150/190 Tag

Termal 
Aktarmalı

150-/190 mikron kalınlığında 
kağıt etiket

150-/190 mikron kalınlık Raf kenarı etiketleri ~ 3 3    
2300, 2100

   
3400, 3200

152 İlgisiz -46 – +93

Z-Perform 1000D 
110 Tag

Doğrudan  
Termal

110 mikron kalınlığında 
kağıt etiket

110 mikron kalınlık Raf kenarı etiketleri; yüksek kaliteli 
kuponlar 3  3 3 3 3 3 102 İlgisiz -5 – +49

Ürün adı Termal 
Aktarmalı/
Doğrudan 
Termal

Ürün tanımı Temel özellik(ler) Uygulama(lar)  Yazıcı önerisi Önerilen şerit(ler)
(standart uygulama)

Önerilen şerit(ler)
(uzun kullanım ömrü)

Maksimum 
baskı hızı
(mm/sn)

Minimum 
uygulama 
sıcaklığı  
(°C)

Servis sıcaklığı 
(°C)
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Perakende
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Tablolardaki tüm bilgiler önceden basılı mürekkep içermeyen boş medya içindir. Önceden basılı etiketlerin (boyalı, logo basılı, vs.) düz etiketlerden daha farklı özellikleri olup, bunlar daha farklı baskı baskı sonuçlarına neden olur.  
Ayrıca, önceden basılı etiketler aşınma, çevre koşullarındaki kimyasallara boş etiketler kadar dayanıklı olmayacaktır.
Daima satın almadan önce ürünün test edilmesi tavsiye edilir. Zebra, üzerindeki temel özellikler arasında bir arşiv ömrünün belirtilmiş olduğu sarf malzemelerinin belirli arşiv koşullarında saklanması halinde belirtildiği şekilde 
dayanmasını beklerse de bu konuda bir garanti vermez.
Lütfen daha fazla bilgi için www.accesszebra.com adresine başvurun. Tüm Zebra ürünlerinin satışı için Zebra’nın standart Satış Hüküm ve Koşulları geçerlidir.

Z-Perform 1000D  
60/80 Receipt

Doğrudan  
Termal

60-/80 mikron kalınlığında 
fatura kağıdı

Düşük maliyetli, 60-/80 mikron  
fatura kağıdı, 5 yıla kadar  
iç mekanda arşivlenebilir

Kasa Kuyrukları azaltma, mobil satış 
noktası ve kupon yazdırma

8(60) 

3  (80)
3 3

8(60) 

3  (80)
8 8 102 İlgisiz -5 – +49

Z-Select 2000D Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı üstün kaliteli  
kağıt etiket

Mükemmel görüntü kalitesi;  
neme karşı yüksek direnç

Ürün ve fiyat etiketleme, soğutulmuş 
ürünlerin fiyat düşürmesi dahil 3  3 3 3 203 -5 -40 – +50

Z-Select 2000D 
Removable

Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı çıkarılabilir 
yapışkanlı üstün kaliteli  
kağıt etiket

Çıkarılabilir yapışkan; mükemmel görüntü 
kalitesi; neme karşı yüksek direnç

Çıkarılabilir raf kenarı etiketleri; temiz 
çıkarılabilirlik gerektiren durumlarda ürün 
ve fiyat promosyon etiketlendirmesi

3  3 3 3 203 -20 -40 – +50

Z-Select 2000D 
160/190 Tag

Doğrudan  
Termal

160-/190 mikron kalınlık 160-/190 mikron kalınlığında  
Raf kenarı etiketleri

Kağıt etiket
8 8 8 3(160) 

~  (190)
3 3 152 İlgisiz -5 – +49

8000D  
Blockout

Doğrudan  
Termal

Kalıcı siyah yapışkanlı  
kağıt etiket

Daha önce yazdırılmış bilgileri gizleyen 
siyah yapışkan

Eski fiyatı gizlemek için fiyat etiketleme 
veya fiyat düşürme 3  3 3 3 102 0 -10 – +50

8000D  
Quickprint

Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı üstün kaliteli  
kağıt etiket

Hızlı baskı hızları; mobil yazıcılarda 
arttırılmış pil ömrü; neme karşı  
yüksek direnç

Ürün ve fiyat etiketleme, soğutulmuş 
ürünlerin fiyat düşürmesi dahil 3  3 3 3 254 -5 -40 – +50

8000D  
10-Year Receipt

Doğrudan  
Termal

Uzun süreli arşivlenebilir 
fatura kağıdı

60 mikron fatura kağıdı; 10 yıla  
kadar iç mekanda arşivlenebilir

Kasa Kuyrukları azaltma; uzun süreli 
arşivlenebilirlik gerektiren durumlarda 
mobil satış noktası ve kupon yazdırma

8 3 3 8 8 8 102 İlgisiz -5 – +49

8000T  
Semi-Gloss 
Removable

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı çıkarılabilir 
yapışkanlı yarı parlak  
kağıt etiket

Çıkarılabilir yapışkan; floodcoat ve şirket 
logoları dahil, renkli etiketler üretmek için 
çok iyidir

Ürün ve fiyat promosyonu 
etiketlendirme 3 3 3    

2300, 2100
   

3400, 3200
152 -15 -30 – +80

8000T  
Ultra-Removable

Termal 
Aktarmalı

Ultra çıkarılabilir yapışkanlı 
üstün kaliteli kağıt etiket

Kağıt/karttan bile uzun vadede temiz 
çıkarılabilirlik özelliğine sahip yapışkan; 
üstün resim kalitesi; yüksek baskı hızları

Çıkarılabilir raf kenarı etiketleri; uzun 
vadeli temiz çıkarılabilirlik gerektiren 
durumlarda ürün ve fiyat promosyon 
etiketlendirmesi

3 3 3    
2300, 2100

   
3400, 3200

305 -20 -40 – +80

PolyE 3000T  
Gloss

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı parlak beyaz 
polietilen etiket

9 aya kadar dış mekanda dayanıklılık İç ve dış mekanda raf kenarı  
ve ürün etiketleme ~ 3 3  

4800
 

5095
102 +5 -10 – +60

PolyE 3000T  
Matte 

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı mat beyaz 
polietilen etiket

9 aya kadar dış mekanda dayanıklılık İç ve dış mekanda raf kenarı  
ve ürün etiketleme ~ 3 3  

3200
   

4800, 5095
102 +10 -20 – +60

PolyO 3000T 
Removable

Termal 
Aktarmalı

Çıkarılabilir yapışkanlı saten 
beyaz poliolefin etiket

12 aya kadar dış mekanda dayanıklılık Temiz çıkarılabilirlik gerektiren 
durumlarda ürün ve fiyat  
promosyon etiketlendirmesi

~ 3 3  
3200

   
4800, 5095

102 +5 -20 – +80

PolyPro 4000D Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı mat beyaz 
polipropilen etiket

Yırtılmaya dayanıklı; 3 aya kadar dış 
mekanda dayanıklılık

Raf kenarı etiketleme
3 3 3 3 102 +5 -20 – +80

PolyPro 4000D 
Removable

Doğrudan  
Termal

Genel amaçlı çıkarılabilir 
yapışkanlı mat beyaz 
polipropilen etiket

Çıkarılabilir yapışkan; yırtılmaya dayanıklı; 
3 aya kadar dış mekanda dayanıklılık

Çıkarılabilir raf kenarı etiketleme
3 3 3 3 102 +5 -10 – +80

PolyPro 3000T  
Clear

Termal 
Aktarmalı

Genel amaçlı kalıcı 
yapışkanlı parlak şeffaf 
polipropilen etiket

Saydam/şeffaf etiket Promosyon etiketleme
~ 3 3  

3200
   

4800, 5095
102 +5 -20 – +80

8000T  
Void Matte

Termal 
Aktarmalı

Etiket çıkarıldığında  
geride bir “Void” (“Boşluk”) 
şekli bırakan emniyet 
belirteçli yapışkanlı mat 
gümüş polyester

“Void” (“Boşluk”) emniyet  
belirteçli yapışkan

Yüksek değerli ürünlerin  
fiyat etiketlendirmesi

~ 3 3  
3200

   
4800, 5095

51 +10 -40 – +40

8000T  
Silver Checkerboard

Termal 
Aktarmalı

Etiket çıkarıldığında geride  
bir “dama” şekli bırakan 
emniyet belirteçli yapışkanlı 
parlak gümüş polyester

“Damalı” emniyet belirteçli yapışkan Yüksek değerli ürünlerin  
fiyat etiketlendirmesi

3 3 3    
4800, 5095

 
5100

102 +10 -40 – +80

8000T  
Tuff 190 Tag

Termal 
Aktarmalı

Yırtılmaya karşı  
dayanıklılık ve dış mekanda 
kullanım sağlayan beyaz 
poliolefin etiket

2 yıla kadar dış mekanda kullanım ömrü Seralarda ve üretim çiftliklerinde bitki 
etiketleme

8 3 3    
3400, 3200

   
4800, 5095

102 İlgisiz -57 – +93

Ürün adı Termal 
Aktarmalı/
Doğrudan 
Termal

Ürün tanımı Temel özellik(ler) Uygulama(lar)  Yazıcı önerisi Önerilen şerit(ler)
(standart uygulama)

Önerilen şerit(ler)
(uzun kullanım ömrü)

Maksimum 
baskı hızı
(mm/sn)

Minimum 
uygulama 
sıcaklığı  
(°C)

Servis sıcaklığı 
(°C)
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Sarf malzemeleri seçme kılavuzu için anahtar:

3 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için önerilir.

~ Etiket malzemesi satın almadan önce yazıcıda test 
edilmelidir – baskı kalitesi istenen baskı büyüklüğü, 
hızı ve kullanılan şeride göre değişecektir.

8 Etiket malzemesi bu yazıcı 
serisinde kullanım için 
önerilmez.

Etiket malzemesi ve yazıcı 
birbiriyle uyumsuzdur.

ZipShip’te stoklu ürün

Perakende
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EMEA ve Satış Ofisi
Zebra Technologies Europe Limited 
Dukes Meadow 
Millboard Road 
Bourne End 
Buckinghamshire 
SL8 5XF 
İngiltere 
Telefon:  +44 (0)1628 556000 
Faks: +44 (0)1628 556001 
E-posta: mseurope@zebra.com 

EMEA Sarf Malzemeleri Ofisi 
Zebra Technologies Europe Limited  
Pittman Way 
Fulwood 
Preston 
Lancashire 
PR2 9ZD 
İngiltere 
Telefon:  +44 (0)1772 797555 
Faks: +44 (0)1772 693000 
E-posta: suppliessupport@zebra.com 

Türkiye İrtibat Bilgileri
Telefon: +90 212 3352727 
E-posta: turkey@zebra.com

Benelüks 
Bölge Ofisi
Amersfoortseweg 10E 
3705 GJ Zeist 
Hollanda 
Telefon:  +31 (0)30 69 27 120 
Faks: +31 (0)30 69 27 129 
E-posta: benelux@zebra.com

Orta ve Doğru Avrupa 
Bölge Ofisi
ul. Annopol 4a 
03-236 Varşova 
Polonya 
Telefon:  +48 22 38 01 900 
Faks: +48 22 38 01 901 
E-posta: warsaw@zebra.com 

Fransa 
Bölge Ofisi
1 place des Marseillais 
94220 Charenton le Pont  
Fransa 
Telefon:  +33 (0)1 53 48 12 60 
Faks: +33 (0)1 53 48 12 70 
E-posta: france@zebra.com

Almanya, Avusturya ve İsviçre 
Bölge Ofisi
Mollsfeld 1 
40670 Meerbusch 
Almanya 
Telefon:  +49 (0)2159 6768 0 
Faks: +49 (0)2159 6768 22 
E-posta: germany@zebra.com

İberya 
Bölge Ofisi
Parque de negocios de Viladecans 
Edificio Brasil Local C Manzana B 
Bertran i Musitu 83-85 
08840 Viladecans 
Barselona 
İspanya 
Telefon:  +34 (0) 93 635 74 13 
Faks: +34 (0) 93 635 74 44 
E-posta: spain@zebra.com

İtalya 
Bölge Ofisi
presso Ma.Bu.C  
Via Pavese 1/3 
20089 Rozzano (MI) 
İtalya 
Telefon:  +39 02 575 543 71 
Faks: +39 02 575 543 10 
E-posta: italia@zebra.com

Orta Doğu ve Afrika 
Bölge Ofisi
Office 111, JAFZA 17 (PO Box 18054) 
Jebel Ali Free Zone 
Dubai 
Birleşik Arap Emirlikleri 
Telefon:  +971 (0)4 8818187 
Faks: +971 (0)4 8817119 
E-posta: dubai@zebra.com

Kuzey Ülkeleri 
Bölge Ofisi
PO Box 322 
SE-192 30 Sollentuna 
İsveç 
Telefon:  +46 (0)8 623 45 60 
Faks: +46 (0)8 594 709 89 
E-posta: nordics@zebra.com

Internet: 
www.zebra.com
www.accesszebra.com
order.zebra.com

Bizimle iletişime geçin
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