
เครื่องพิมพ์บัตร Zebra P330i รุ่นล่าสุด เป็นเครื่องพิมพ์บัตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ Zebra 
โดยมีการใช้งานมากถึง 10,000 เครื่องทั่วโลก เครื่องพิมพ์ P330i ได้รับการออกแบบและ
สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเครื่องพิมพ์มี
ความเชื่อถือได้ และสมรรถนะการพิมพ์บัตรปริมาณสูง มีตัวเลือกในการเพิ่มความสามารถ
สําหรับใช้งานในระบบเครือข่าย และการเข้ารหัสบัตร ทําให้ Zebra P330i มีความยืดหยุ่นใน
การใช้งานและตรงกับความต้องการของคุณ Zebra P330i มีราคาประหยัดและใช้งานง่าย เป็น
ผู้นําในวงการเครื่องพิมพ์บัตรสมรรถนะสูง และสําหรับการทํางานที่ต้องการเพียงสีเดียว ให้เลือก 
P330m ซึ่งเป็นทางเลือกการพิมพ์ที่มีต้นทุนต่ํากว่า

นวัตกรรมใหม่ที่ใช้งานง่าย

» ระบบ USB แบบพลักแอนด์เพลย์ที่ใช้งาน
ง่าย หรือ USB พร้อมอินเตอร์เฟซอีเธอร์
เน็ต ช่วยทําให้การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่นง่าย

» ช่องเปิดหัวพิมพ์ที่เปิดกว้าง เพื่อให้เข้าถึง
ริบบอนได้ง่าย

» หน้าจอ LCD 16 ตัวอักษรที่บอกถึงสถานะ
เครื่องพิมพ์ และรายงานข้อความผิดพลาด

» ฝาครอบบัตรแบบใส ช่วยให้คุณมองเห็นว่า
เมื่อใดที่บัตรกําลังจะหมด และสามารถเพิ่ม
บัตรใหม่ได้ในขณะที่พิมพ์

การเข้ารหัส และตัวเลือกในการเชื่อม
ต่อเครือข่าย

» การเข้ารหัสแถบแม่เหล็ก 3 แทร็ก (HiCo/
LoCo)

» ความสามารถในการเข้ารหัสสมาร์ตการ์ด
ทั้งแบบสัมผัส และไม่ต้องสัมผัส

» ระบบอีเธอร์เน็ต 10/100 ในตัวสําหรับ
ใช้เป็นเครื่องพิมพ์เครือข่ายตัดความยุ่งยาก
ในการใช้อุปกรณ์ภายนอกจากที่อื่น พร้อม
ระบบจัดการเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย

เชื่อถือได้และคล่องตัว

» ดีไซน์ตัวป้อนบัตรแบบทํามุมที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ ช่วยให้การป้อนบัตรมีประ
สิทธิภาพสูงขึ้น*

» ดีไซน์หัวพิมพ์ที่จัดระดับได้เอง เพื่อ
คุณภาพการพิมพ์ที่สม่ําเสมอ

สมรรถนะสูง

» ให้สีที่สดใส เหมือนชีวิตจริง
» ผลลัพธ์งานพิมพ์ในปริมาณสูง
» มีจําหน่ายตัวป้อนบัตรความจุสูง

ความสามารถของ iSeriesTM

» การปรับสีอย่างเหมาะสม และการตั้งค่า
คอนฟิเกอเรชั่นไดรเวอร์อัตโนมัติ 

» สูตรการผสมริบบอนแบบเอนฮานซ์เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์สีที่ดีที่สุด

» ตัวนับภาพริบบอน และการแจ้งเตือนเมื่อ
ริบบอนใกล้หมด

* อยู่ระหว่างการถือครองสิทธิบัตร

เหมาะสําหรับ

» บัตรประจําตัวพนักงาน

» บัตรประจําตัวนักเรียน และบัตร
นักศึกษา

» บัตรควบคุมการผ่านเข้าออก

» บัตรสมาชิก และบัตรลูกค้าประจํา

» บัตรของขวัญ

» บัตรผู้มาติดต่อ

» บัตรที่ออกโดยรัฐบาล

เครื่องพิมพ์บัตรที่น่าเชื่อถือ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในระดับเดียวกัน

P330m  เป็นโซลูชั่น
การพิมพ์บัตรที่มีต้นทุน
ประหยัดที่สุด สําหรับ
การพิมพ์บัตรที่มีเพียงสี
เดียว เพื่อใช้ในงาน
พิมพ์สีเดียวที่สามารถ
ออกแบบบัตรได้ด้วยตัว
ของคุณ

เครื่องพิมพ์บัตร 
P330m

เครื่องพิมพ์บัตร P330i และ P330m



P330i / P330m
คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์บัตร

คุณสมบัติทั่วไป
» จอแสดงผล LCD 16 ตัวอักษร
» ไดรเวอร์สําหรับ Windows® 2000 และ XP (รับรอง); คอมแพทิเบิลกับ Vista
» การสื่อสารไดรเวอร์แบบสองทิศทาง
» รับประกันเครื่องพิมพ์หนึ่งปี
» รับประกันหัวพิมพ์หนึ่งปี (ไม่จํากัดจํานวนครั้ง)

การพิมพ์ภาพ
» การพิมพ์ไดย์ซับลิเมชั่นสี หรือการพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนแบบสีเดียว
» ความเร็วในการพิมพ์ 144 ใบต่อชั่วโมงสําหรับการพิมพ์สีด้านเดียว 

(YMCKO) (P330i เท่านั้น)
» 5.2 วินาที/ใบ สําหรับ P330m เท่านั้น
» ความละเอียดการพิมพ์ 300 dpi (11.8 จุด/มม.)

บาร์โค้ด
» รหัส 39, รหัส 128 B & C โดยมี & ไม่มีหลักตรวจสอบ
» 2 จาก 5 & 2 จาก 5 อินเตอร์ลีฟ
» UPC-A, EAN 8 & EAN 13
» บาร์โค้ด PDF-417 2D และสามารถพิมพ์สัญลักษณ์อื่นๆ ได้ผ่านทาง 

ไดรเวอร์ Windows

ข้อมูลจําเพาะของบัตร
» ชนิด: PVC, PVC คอมโพสิต, กาวที่ด้านหลัง
» ความกว้าง/ความยาวบัตร: ขนาดมาตรฐาน ISO CR-80-ISO 7810, กว้าง 

2.12 นิ้ว (54 มม.) x ยาว 3.38 นิ้ว (86 มม.)
» แถบแม่เหล็กมาตรฐาน ISO 7811
» สมาร์ตการ์ดแบบสัมผัสและแบบไร้สัมผัส
» ความหนาของบัตร: 10 mil (.25 มม.) ถึง 60 mil (1.524 มม.) (+/- 10%)
» ความจุตัวป้อนบัตร: 100 ใบ (30 mil) หรือ 220 ใบ (30 mil)
» ความจุถาดรับบัตรออก: 100 ใบ (30 mil)

ระบบการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
» สายเคเบิล USB 1.1 (คอมแพทิเบิลกับ USB 2.0) ให้มา
» อีเธอร์เน็ต 10/100 Mbps ในตัวที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

ข้อมูลจําเพาะของริบบอน*
» เครื่องพิมพ์ i SeriesTM  จําเป็นต้องใช้ริบบอน i Series เพื่อการพิมพ์สีที ่

สมบูรณ์ (P330i เท่านั้น)
» YMCKO: บัตร 200 & 330 ใบ/ม้วน (P330i เท่านั้น)
» 1/2 แผง YMC Full KO: บัตร 450 ใบ/ม้วน (P330i เท่านั้น)
» KdO และ KrO: บัตร 500 ใบ/ม้วน (P330i เท่านั้น)
» การพิมพ์ซ้อนแบบมัน: ใส และฮาโลแกรม: 350 ใบ/ม้วน
» โมโนโครม: บัตร 1500 (ดํา) & 1000 ใบ/ม้วน
» สีโมโนโครม: ดํา, แดง, น้ําเงิน, เขียว, เงิน, ทอง, ขาว และเทาแบบขูดออก
* เพื่อให้ได้สมรรถนะเครื่องพิมพ์ดีที่สุด ให้ใช้วัสดุสิ้นเปลืองของแท้จาก Zebra

มิติขนาดของเครื่อง
» ความกว้าง: 18.2 นิ้ว (462 มม.)
» ความลึก: 9.4 นิ้ว (239 มม.)
» ความสูง: 10.1 นิ้ว (256 มม.)
» น้ําหนัก: 15.5 ปอนด์ (7.0 กก.)

ระบบไฟฟ้า
» 100 ~ 240 โวลต์ AC, 50 ~ 60 Hz (สลับอัตโนมัต)ิ
» หน่วยความจําภาพมาตรฐาน 4MB
» ได้รับการรับรอง FCC คลาส A, CE, UL, CUL และ CCC

สภาพแวดล้อม
» อุณหภูมิขณะทํางาน: 60°F ถึง 86°F (15°C ถึง 30°C)
» ความชื้นขณะทํางาน: 20% ถึง 65% ไม่กลั่นตัว
» อุณหภูมิขณะเก็บรักษา: 23°F ถึง 158°F (-5°C ถึง 70°C)
» ความชื้นขณะเก็บรักษา: 20% ถึง 70% ไม่กลั่นตัว
» การระบายความร้อน: อากาศธรรมดา

อุปกรณ์เลือกซื้อเพิ่มเติม
» อีเธอร์เน็ต 10/100 Mbps ในตัว
» ตัวเข้ารหัสสมาร์ตการ์ดแบบสัมผัส - ISO 7816 (เฉพาะบัตร 30 mil เท่านั้น)
» ตัวเข้ารหัสสมาร์ตการ์ด MIFARE®/DESFire (เฉพาะบัตร 30 mil เท่านั้น)
» สถานีสัมผัสสมาร์ตการ์ด (เฉพาะบัตร 30 mil เท่านั้น)
» ตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก (เฉพาะบัตร 30 mil เท่านั้น), HiCo/LoCo 3 แทร็ก
» ตัวป้อนกระดาษความจุสูง (220 บัตร)
» วัสดุทําความสะอาด

วัสดุสิ้นเปลืองของแท้จาก Zebra
» ทางเลือกในการใช้วัสดุสิ้นเปลืองกับเครื่องพิมพ์บัตรนั้นมีความสําคัญ 

มาก สิ่งนี้เป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรง
ในการพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลืองของแท้จาก Zebra มีมาตรฐานคุณภาพที่เยี่ยม 
ยอด และได้รับการทดสอบเพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีที่สุดเมื่อใช้กับ 
เครื่องพิมพ์บัตร Zebra
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ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์สําหรับเครื่องพิมพ์บัตร Zebra 
P330i ได้รับการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าตรง 
ตามมาตรฐาน Microsoft® เพื่อให้ทํางานเข้ากันได้กับ 
Windows®  Microsoft, Windows และโลโก้ Windows 
เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่อง หมายการค้า
จดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

อเมริกาเหนือ
Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA
โทรศัพท์: +1 805 579 1800
แฟกซ์: +1 805 579 1808
เบอร์โทรฟรีในสหรัฐอเมริกา: 800 452 4056
อีเมล์: cards@zebra.com

ยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา
Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
โทรศัพท์: +44 870 241 1527
แฟกซ์: +44 870 241 0765
อีเมล์: eurosales@zebra.com

เอเชียแปซิฟิก
Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
120 Robinson Road
#06-01 Parakou Building
Singapore 068913
โทรศัพท์: +65 6858 0722
แฟกซ์: +65 6885 0836
อีเมล์: asiasales@zebra.com

ละตินอเมริกา
Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
9800 NW 41st Street, Suite 220
Doral, FL 33178
USA
โทรศัพท์: +1 305 558 3100
แฟกซ์: +1 305 558 8485
อีเมล์: latinsales@zebra.com


