S tiskárnami Zenius spole nost Evolis
edstavuje sv j nový koncept personalizace
plastových karet zam ený p edevším na
uživatele a nep ekonatelnou kvalitu tisku.
Zenius je první ekologická tiskárna, která je
vybavena adou optimalizovaných funkcí a
kompaktním úhledným designem.
Zenius pro zajišt ní snadné
obsluhy a vysokého výkonu,
který stanovil nové standardy
na trhu, využívá nové spot ební
materiály Evolis High Trust®
a Software Evolis Premium
Suite®

NOVÝ STANDARD V TISKU KARET
Zenius je ešení tisku vysoce kvalitních
jednostranných monochromatických
nebo barevných karet a jejich
sou asného kódování v jediném kroku.
ešení je vhodné pro jednotlivé karty
nebo malé dávky v širokém spektru
aplikací: zam stnanecké pr kazy,
platební karty, p epravní pr kazy, apod.

SNADNÁ OBSLUHA

KOMPAKTNÍ, TICHÁ A LEHKÁ

Zenius Vám usnadní každý krok vaší
cesty! Objevte bohatství pokro ilých funkcí
v moderním kompaktním designu.

S úrovní hluku pouze 46 dB (A) a úžasn
malými rozm ry m žete Zenius
izp sobit prakticky každému prost edí,
už to je recep ní stolek, prodejní pult
nebo pracovní st l. Zenius váží pouhých
3.3 kg a je nejleh í tiskárnou ve své
kategorii.

ROZŠI ITELNOST
Díky vybavenosti nejmodern jšími
tiskovými technologiemi m že být model
Expert tiskárny Zenius zákazníkem
rozší en o r zné kodéry. Tato flexibilita
Vám zajistí, že tiskárna vždy bude
vyhovovat Vašim sou asným i budoucím
požadavk m na tisk plastových karet.

EKOLOGIE
Tiskárna Zenius získala certifikaci
ENERGY STAR a vyhovuje na ízení
evropské unie ErP na sníženou spot ebu

ZENIUS: KDYŽ SE INOVACE SNOUBÍ S EFEKTIVITOU
Tiskárna Zenius p ináší dv zásadní inovace:
Software Evolis Premium Suite®je obsažen ve všech nových tiskárnách Evolis. Tato
softwarová architektura obsahuje Print Center - systém pro tisk a konfiguraci tiskáren,
který monitoruje veškerou komunikaci mezi tiskárnou a uživatelem. Práce tiskárny tak
že být díky notifikacím stavu tisku, dostupnosti barvicí pásky a informacím o údržb
ízena p ímo z uživatelského rozhraní. Nástroj pro správu tisku nabízí také p ímý p ístup
k web centru podpory spole nosti Evolis dostupnému 24 hodin denn , 7 dní v týdnu.
ada spot ebního materiálu Evolis High Trust® byla speciáln navržena pro zajišt ní
maximálního grafického výkonu a jednoduchého použití. Instalace kazety s páskou je
jednoduchý proces a díky integrovanému ipu tiskárna Zenius okamžit rozpozná typ
pásky a provede veškerá odpovídající nastavení.

EKOLOGIE
Pohotovostní režim a
režim spánku
Certifikace ENERGY
STAR
Shoda s p edpisy ErP
Evropské unie
Hlu nost snížena na
hladinu pouze 46 dB (A)

SNADNÁ OBSLUHA
Podava karet a výstupní
zásobník jsou umíst ny
na p ední stran tiskárny
Ru ní podava
Ovládací panel s LED
kontrolkami

FLEXIBILITA
ímý p ístup k port m
Integrace specifických modul zákazníkem*
Kodéry magnetických a ipových karet mohou být
zkombinovány v jediné tiskárn
* Model Expert a vyšší

SPECIFIKACE

ROZHRANÍ

Jednostranný tisk, potisk celé plochy karty
Barevná sublimace a monochrom. termotransfer
Tisková hlava 300 dpi
RAM 16 MB

TISKOVÝ VÝKON
Barevn : 120 až 150 karet/hod
Monochromaticky: 400 až 500 karet/hod

SPRÁVA KARET A SPECIFIKACE
Volba automatického nebo ru ního podávání
Kapacita podava e: 50 karet (0.76mm –30 mil)
Kapacita výst. zásobníku karet: 20 karet (30 mil)
Tlouš ka karet: 0.25 až 0.76 mm (10 až 30 mil),
kalibrace pomocí šablony
Typy karet všechny PVC, PVC kompozitní, PET,
ABS1, a speciální karty s potahem 1
Formát karet: ISO CR-80 – ISO 7810
(53.98 mm x 85.60 mm)

PÁSKY EVOLIS HIGH TRUST

®

Automatická detekce a nastavení
Páska je navinuta v kazet pro snadn jší použití
Režim úspory pásky pro monochromatický tisk
Kapacita pásek:
YMCKO: 100 karet/roli
KO: 300 karet/roli
Monochromatická páska: až 1000 karet/roli
Páska s hologramem: 400 karet/roli

USB 1.1 (kompatibilní s 2.0)
Ethernet voliteln

DISPLEJ
LED kontrolky
Grafická notifikace z tiskárny2: prázdný podava ,
išt ní, „dochází páska“, „došla páska“

SOFTWARE

Dodáváno s Evolis Premium Suite® pro Win:
Ovlada tiskárny
Print Center pro správu a nastavení tiskárny
Printer Manager pro obousm rnou notifikaci3
Podpora Win XP SP2, Vista 32/64, W7 32/644
Ostatní OS:
Mac a Linux: na vyžádání

ZÁRUKA
2 roky (tiskárna i tisková hlava)

ROZM RY A HMOTNOST
Rozm ry: výška 195 mm, délka 205 mm,
ší e 310 mm
Hmotnost 3.3 kg

HLUK
Tlak zvuku, LpAm, voln stojící (režim YMCKO)
i provozu: 46 dB (A)
V režimu spánku: pouze šum pozadí

ZABEZPE ENÍ
Podpora zámku Kensington®
Šifrování dat pro magnetickou stopu

OBSAH BALENÍ
Tiskárna
CD-ROM s ovlada em tiskárny a návodem
isticí sada
USB kabel
Napájecí zdroj a kabely

VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ
Dostupné barvy: ohniv ervená a šedohn dá
5
Ethernet TCP/IP
5
Volby pro kódování karet , lze kombinovat. Upgrade
je možno provést p idáním modul :
Kódování mg. karet, kontaktní stanice ip. karet,
kódování kont. a bezkont. ip. karet
Ostatní kodéry na vyžádání

EKOLOGICKÝ DESIGN, CERTIFIKACE A
STANDARDY
Režim spánku a snížená spot eba energie
CE, FCC, IEC, VCCI, CCC6, KCC6
ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

NAPÁJENÍ
Napájecí zdroj 100-240 V , 50-60 Hz, 1.8 A
Tiskárna: 24 V stejnosm rných, 3 A

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Min/Max provozní teplota: 15oC / 30 oC
Vlhkost: 20% až 65% nekondenzující
Min/Max skladovací teplota: -5oC / 70 oC
Skladovací vlhkost: 20% až 70% nekondenzující
Chlazení: volným pohybem vzduchu

REZIDENTNÍ FONTY
Arial 100, Arial Bold 100
ár kódy:Code39,Code128,EAN13,Interleav2of5

1 Za specifických podmínek / 2 V závislosti na verzi Windows / 3 Vyžaduje .net 4.0 / 4 Pro verze nižší než Windows XP SP2 kontaktujte vašeho dodavatele Evolis
5 Dostupné od listopadu 2011 pro model Expert nebo vyšší / 6 O ekáváno od zá í 2011
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