CENOVĚ DOSTUPNÉ
ŘEŠENÍ TISKU KARET
Společnost Evolis představuje řešení Badgy200, navržené pro snadný tisk barevných karet v profesionální
kvalitě.
Komplexní řešení, které je ekonomické a snadno se používá - Badgy200 splní všechny vaše požadavky na
grafickou personalizaci a rychlou tvorbu karet, ať už po jedné nebo v malých dávkách.
KOMPAKTNÍ

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

SNADNÉ POUŽITÍ

 Toto řešení na klíč sestává z tiskárny
plastových karet, software pro
personalizaci karet Evolis Badge Studio®
a sady spotřebního materiálu (barevná
páska a prázdné plastové karty) pro
vytištění 100 karet.
 Na www.badgy.com je k dispozici
knihovna šablon karet zdarma, kde si
můžete přizpůsobit každou šablonu dle
vlastního výběru přidáním textu, log,
fotografií, čárových kódů a dalších prvků

 S půdorysem menším než list papíru A4
 S řešením Badgy200 vytisknete vaše
se tiskárna snadno vejde na jakékoliv
karty ve 3 jednoduchých krocích za méně
pracoviště.
než minutu. Tiskárna se instaluje a
používá jako běžná kancelářská tiskárna a  Díky nízké hmotnosti (pouze 1.7 kg) a
přenosné tašce (prodávána samostatně)
obsažený software je mimořádně
můžete Badgy snadno transportovat.
intuitivní.
 Tisková páska Badgy se snadno instaluje
a je automaticky detekována.

Online knihovna šablon karet

Software pro personalizaci karet
Evolis Badge Studio®
(zahrnuje import z databází)

Tiskárna karet Badgy200

Sada spotřebního
materiálu pro 100 výtisků
(barevná páska a karty)

PŘEHLED VLASTNOSTÍ / Plná technická specifikace na www.evolis.com
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

ZABEZPEČENÍ

OBSAH BALENÍ

 Barevná sublimace a monochromatický
termotransfer
 Jednostranný potisk celé plochy karty
 Rozlišení tisku 260 x 300 dpi
 2 miliony barev
 16 MB RAM
__________

 Prostor pro bezpečnostní zámek Kensington®
__________

 Tiskárna
 Spotřební materiál:
 Barevná páska (YMCKO): 100 výtisků
 100 prázdných PVC karet (0.76 mm – 30 mil)
 Instalační CD (ovladač tiskárny, software Evolis
Badge Studio®+ a šablony karet)
 USB kabel
 Napájecí adaptér a kabel
__________

PÁSKY BADGY
Pro maximální kvalitu a odolnost vytištěných karet,
dlouhou životnost tiskové hlavy a zachování
spolehlivosti tiskárny používejte pásky Badgy
 Kapacita pásky:
 YMCKO (součástí): 100 výtisků/roli
 Černá monochromatická páska: 500
výtisků/roli
 Automatická detekce a konfigurace pásky
 Páska v kazetě pro pohodlnou manipulaci
 Integrovaná úspora pásky pro monochrom. Tisk
__________

VÝKON TISKU
 Barevně (YMCKO): 38 sec na kartu
(95 karet / hod)
 Monochromaticky: 11 sec na kartu
(325 karet / hod)
__________

ROZHRANÍ
 USB 2.0 (kompatibilní s 1.1 a 3.0), kabel přiložen
__________

SPRÁVA KARET A SPECIFIKACE
 Kapacita podavače: 25 karet (0.76 mm – 30 mil) až
40 karet (0.50 mm – 20 mil)
 Kapacita výstupního zásobníku: 25 karet (0.76 mm
– 30 mil), až 40 karet (0.50 mm – 20 mil)
 Tloušťka karet: 0.50 až 0.76 mm (20 až 30 mil),
automatické nastavení
 Typ karet: PVC karty
 Formát karet: ISO CR-80 – ISO 7810 (53.98 x 85.60
mm)
__________

DISPLEJ

SOFTWARE
 Dodáváno s Evolis Badge Studio®+ pro návrh a tisk
karet
 Import dat z databáze
 Operační systémy Windows® (XP a vyšší) a
Mac OS X
 Dodáváno s Badgy Premium Suite® pro Windows
 Ovladač
 Správa tiskárny a konfigurační nástroje
s grafickými notifikacemi (dle verze
Windows)
 Online podpora 24/7
 Kompatibilní s Windows® (32/64 bit): XP SP3,
Vista, W7, W8, W10
 Dodáváno s ovladačem Mac OS X (od verze 10.6)

EKOLOGICKY PŘÍVĚTIVÝ DESIGN,
CERTIFIKACE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
 Delší pohotovostní režim a nižší spotřeba
 CE, FCC, ICES, VCCI, BIS, CCC, KC, BIS
 RoHS
__________

ROZMĚRY A HMOTNOST
 Kompletní tiskové řešení:
 Rozměry (V x Š x H): 315 x 385 x 285 mm
 Hmotnost: 3.95 kg
 Tiskárna:
 Rozměry (V x Š x H): 148 x 200 x 276 mm
 Hmotnost: 1.665 kg
__________

ZÁRUKA
 Záruka v délce 1 rok (tiskárna a tisková hlava)
 Volitelné prodloužení záruky

 LED
 Grafické notifikace stavu tiskárny (v závislosti na
verzi Windows): výstraha čištění, výstraha
spotřebované pásky, blížící se konec pásky, atd.

www.cardhouse.cz mail: obchod@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754

