Spole nost Evolis p edstavuje ešení
Badgy200, navržené pro snadný tisk
barevných karet v profesionální kvalit .
Komplexní ešení, které je
ekonomické a snadno se
používá - Badgy200 splní
všechny vaše požadavky na
grafickou personalizaci a
rychlou tvorbu karet, a už po
jedné nebo v malých dávkách.

CENOV DOSTUPNÉ EŠENÍ TISKU KARET
Badgy200 je ideální pro tvorbu
personalizovaných karet:
Zam stnanecké ID karty
Školní ID karty
lenské karty
rnostní karty
Vstupenky
Návšt vnické pr kazy

EKOLOGICKÝ DESIGN
Jako sou ást našeho
systému ekologického designu
zam eného na snížení ekologické
stopy našich produkt , Evolis:
i výrob tiskáren a spot ebního
materiálu používá, kdykoli je to
možné, recyklované materiály,
navrhuje kompaktní a lehké
tiskárny pro snížení emisí CO2 p i
transportu a balení,
snižuje spot ebu energie svých
tiskáren s pomocí vysoce
úsporného režimu spánku.

KOMPLEXNÍ EŠENÍ

ZNA KA SE SILNÝM IMAGE

Badgy vám nabízí ešení na klí , a už pro
PC nebo Mac, sestávající z tiskárny
plastových karet, software pro
personalizaci karet Evolis Badge Studio® a
sady spot ebního materiálu (barevná
páska a prázdné plastové karty) pro
vytišt ní 100 karet.

Badgy200 vytvá í personalizované
plastové karty s potiskem celé plochy
karty v profesionální kvalit , což vám
pom že lépe zviditelnit zna ky vašeho
podniku.

Krom toho je na www.badgy.com
k dispozici knihovna šablon karet zdarma,
kde si m žete p izp sobit každou šablonu
dle vlastního výb ru p idáním textu, log,
fotografií, árových kód a dalších prvk .

Badgy200 se instaluje a používá jako
žná kancelá ská tiskárna. M žete vložit
karty do podava e a vyjmout je
z výstupního zásobníku – oba jsou
umíst ny z p ední strany tiskárny.

TISK NA PO KÁNÍ

Badgy200 vám umožní tisknout vlastní
karty ihned a zcela nezávisle. Tiskn te
vaše karty kdykoliv je pot ebujete – a už
po jedné nebo v malých dávkách.

ÚSPORA ASU

Badgy200 zvládne vytisknout až
95 barevných karet za hodinu. M žete
také importovat data z databáze, pomocí
jednoho kliknutí doplnit informace do
designu vaší karty a zahájit tisk sady vašich
karet jediným p íkazem, v etn
variabilních dat.

SNADNÉ POUŽITÍ

Se softwarem Badgy Premium Suite®
žete jednoduše ovládat tiskárnu
z po íta e a stejn tak v n m íst r zná
oznámení.
Tisková páska Badgy se snadno instaluje a
je automaticky detekována.

JE KOMPAKTNÍ

Tiskárna Badgy200 je menší než list papíru
formátu A4, což znamená, že se snadno
vejde na jakékoliv pracovní místo. Díky
nízké hmotnosti (pouze 1.7 kg) a p enosné
tašce (prodávána samostatn ) m žete
Badgy snadno p enášet.

KOMPLEXNÍ EŠENÍ

Kazeta s páskou pro
snazší manipulaci
LED ovládací panel
Barevná karta za 38 vte in
Podava na 25 karet
Výstupní zásobník na 25 karet
USB rozhraní

Online knihovna šablon karet

Sada spot ebního
materiálu pro 100 výtisk
(barevná páska a karty)

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

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Jednostranný tiskový modul
Potisk celé plochy karty
Barevná sublimace a monochromatický
termotransfer
Rozlišení tisku 300 dpi
2 miliony barev
16 MB RAM

VÝKON TISKU

Barevn (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)

ZABEZPE ENÍ

Prostor pro bezpe nostní zámek Kensington®

DISPLEJ

LED
Grafické notifikace stavu tiskárny (v závislosti na
verzi Windows): výstraha išt ní, výstraha
spot ebované pásky, blížící se konec pásky, atd.

SPRÁVA KARET A SPECIFIKACE
Kapacita podava e: 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)
Tlouš ka 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)

PÁSKY BADGY

Pro maximální kvalitu a odolnost vytišt ných karet,
dlouhou životnost tiskové hlavy a zachování
spolehlivosti tiskárny používejte doporu ené pásky
Kapacita pásky:
YMCKO (sou ástí): 100 výtisk /roli
erná monochromatická páska: 500
výtisk /roli
Automatická detekce a konfigurace pásky
Páska v kazet pro pohodlnou manipulaci
Integrovaná úspora pásky pro monochrom. tisk

SOFTWARE

Dodáváno s Evolis Badge Studio®+ pro návrh a
tisk karet
Import dat z databáze
Opera ní systémy:
Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64,
W7 32/64, W8 32/64
Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
Dodáváno s Badgy Premium Suite® pro Windows
Ovlada
Správa tiskárny a konfigura ní nástroje
s grafickými notifikacemi (dle verze Windows)
Online podpora 24/7
Kompatibilní s Windows®: XP SP3 32/64, Vista
32/64, W7 32/64, W8 32/64
Dodáváno s ovlada em Mac OS X (od verze 10.6)

EKOLOGICKY P ÍV TIVÝ DESIGN,
CERTIFIKACE A PROHLÁŠENÍ O SHOD
Delší pohotovostní režim a nižší spot eba
Erp 2009/125/CE
CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC
RoHS

NAPÁJENÍ
Napájecí adaptér: 100 – 240 V st ídavých,
50-60 Hz, 1.8 A
Tiskárna: 24 V stejnosm rných, 2.7 A

PROVOZNÍ PROST EDÍ

Min/max provozní teplota: 15°C / 30°C
Vlhkost: 20% až 65% nekondenzující
Min/max skladovací teplota: -5°C / 70°C
Skladovací vlhkost: 20% až 70% nekondenzující
Provozní ventilace: volným pohybem vzduchu

OBSAH BALENÍ

Tiskárna
Spot ební materiál:
Barevná páska (YMCKO): 100 výtisk
100 prázdných PVC karet (0.76 mm – 30 mil)
Instala ní CD (ovlada tiskárny, software Evolis
Badge Studio®+ a šablony karet)
USB kabel
Napájecí adaptér a kabel

ROZM RY A HMOTNOST

Kompletní tiskové ešení:
Rozm ry (V x Š x H): 315 x 385 x 285 mm
Hmotnost: 3.95 kg
Tiskárna:
Rozm ry (V x Š x H): 147 x 200 x 276 mm
Hmotnost: 1.7 kg

ZÁRUKA

Záruka v délce 2 roky (tiskárna a tisková hlava)
Volitelné prodloužení záruky

