LAMINÁTOR
PRIMACY
IDEÁLNÍ SYSTÉM PRO
PERSONALIZACI A LAMINACI
VAŠICH KARET
Laminátor Primacy je komplexní, cenov dostupné za ízení „vše v jednom“ vhodné pro
kódování, tisk a laminaci vašich karet s hologramy nebo bez nich. Vaše ID karty budou mít
maximální odolnost a zvýšenou úrove zabezpe ení, ímž lze snížit možnost jejich falšování.
Laminátor Primacy dokáže tisknout a laminovat až 215 jednostranných karet za hodinu.
ŽIVOTNOST KARET
Jakmile jsou vaše karty vytišt ny a
zakódovány, laminátor Primacy
teplem nanese tenký film (se
zvolenou tlouš kou) na povrch karty
Laminace rozší í odolnost vašich
karet a zvýší jejich životnost až na
10 let*.

ZVÝŠENÉ ZABEZPE ENÍ
Spole nost Evolis nabízí široký
rozsah laminovacích materiál
s hologramy nebo bez nich. Po vyšší
zabezpe ení m že být vyroben pln
personalizovaný laminovací film.
Laminátor Primacy m že pracovat
s r znými moduly pro kódování:
magnetický proužek, kontaktní nebo
bezkontaktní ipové karty. Možnosti
kódování lze kombinovat.

SNADNÉ POUŽITÍ
P i instalaci systému p ipojíte
laminovací modul pomocí
infra erveného rozhraní k tiskárn
v jediném snadném kroku. Váš
systém bude p ipraven k provozu
hem n kolika minut.
Tiskové pásky a laminovací filmy se
instalují intuitivn a jsou systémem
automaticky rozpoznány.
* Za specifických podmínek

Výstupní zásobník na 100 karet
Informa ní LED panel

Podava na 100 karet

Zásobník na 100
odmítnutých karet
Kódovací a tiskové moduly

Integrovaný
narovnáva karet

RYCHLÁ INSTALACE A ZAPOJENÍ
ES IrDA ROZHRANÍ

Laminovací modul

HLAVNÍ RYSY / Kompletní technická specifikace na www.evolis.com
ZÁKLADNÍ FUNKCE

ZOBRAZENÍ

VOLITELNÁ VÝBAVA

Barevná sublimace, monochromatický
termotransfer
Jednostranný nebo oboustranný potisk celé
plochy karty
Standardní rozlišení 300 x 300 dpi
P izp sobitelné rozlišení 300 x 600 dpi
(barevný a monochromatický tisk) nebo 300
x 1200 dpi (pouze monochromatický tisk)
Pam standardn 32 MB (RAM) – voliteln
64 MB1
Jednostranná a oboustranná laminace
(pomocí obrace ky) ve standardní výbav
Integrovaný narovnáva karet ve standardní
výbav
—————————

LED kontrolky tiskárny
Grafické notifikace2: výstrahy išt ní, nízký
stav pásky / prázdná páska, atd.
Voliteln LCD obrazovka (továrn
instalovaná)4
—————————

Modul pro laminaci karet (CLM) je prodáván
samostatn jako dopln k k tiskárn Primacy
Instalace druhého laminovacího modulu
(CLM) pro laminaci obou stran karet
rozdílnými laminovacími filmy4
—————————

SOFTWARE

DODATE NÉ MODULY PRO
KÓDOVÁNÍ

VÝKON TISKU A LAMINACE1
Jednostranný: až 215 karet / hod
Oboustranný: (YMCKO-K): až 110 karet/hod
—————————

SPRÁVA KARET A SPECIFIKACE
Kapacita vstupního podava e: 100 karet
(0.76 mm – 30 mil)
Kapacita výstupního zásobníku: 100 karet
(0.76 mm – 30 mil)
Kapacita zásobníku odmítnutých karet: 100
karet (0.76 mm – 30 mil)
Tlouš ka karet: 0.76 mm (30 mil)
Typy karet: PVC karty, kompozitní PVC
karty, PET karty, polykarbonátové karty1,
speciální potahované karty1
Formát karet: ISO CR80 – ISO 7810 (53.98
mm x 85.60 mm)
—————————

ROZHRANÍ
USB (1.0, 2.0, 3.0), kabel v dodávce
Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT
(kontrolka p enosu)
Bezdrátové rozhraní 802.11 b/g v ad
Wireless
—————————

BEZPE NOST
Bezpe nostní zámek Kensington
Šifrování dat pro kódování magnetické stopy
1

2

Dodáváno s Evolis Premium Suite® pro
Windows :
- Ovlada tiskárny
- Evolis Print Center pro administraci a
nastavení tiskárny
- Evolis Printer Manager pro grafické
notifikace3
- Online podpora 24/7
- Kompatibilita s Windows® (32/64 bit): XP
SP3, Vista, W7, W8, W10
Dodáváno se softwarem cardPresso XXS
pro návrh a editaci karet (interní databáze
s neomezeným po tem záznam )
Vývojové nástroje Evolis Premium SDK pro
vzdálený dohled nad tiskárnou se snadnou
a rychlou integrací do IT systém
—————————

PÁSKY EVOLIS HIGHT TRUST

®

Pro maximální kvalitu a odolnost vytišt ných
karet, prodloužení životnosti tiskové hlavy a
celkové spolehlivosti tiskárny používejte pouze
barvicí pásky Evolis High Trust®
Automatické rozpoznání a nastavení
Ergonomické pásky a filmy pro snadnou
manipulaci
Funkce úspory pásky pro monochromatický
tisk
Laminovací filmy:
- irá nebo holografická fólie (0.5, 0.6 nebo 1
mil): 600 laminací / roli
- irý nebo holografický tenký lak (varnish):
1200 laminací/roli
- Ostatní filmy na vyžádání
- Alternativní film pro laminaci karet
s magnetickou stopou nebo ipových karet4
Seznam pásek a film dostupný na
www.evolis.com

Za specifických podmínek / V závislosti na verzi Windows
®
i používání pásek a film Evolis High Trust

3

4

Dostupné moduly:
- Kodér magnetické stopy ISO 7811
HiCo/LoCo, JIS2
- Kontaktní stanice ipových karet ISO 7816-2
- Kodér bezkontaktních ipových karet - ISO
14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire,
HID iCLASS, UHF (standard: EPC C1 Gen2
/ ISO18000-6C ETSI EN 302 208 nebo
FCC part 15.247)
- Ostatní specifické kodéry na vyžádání
Interní USB nebo IP porty
Volitelnou výbavu lze kombinovat
Továrn nebo uživatelsky instalované
—————————

CERTIFIKACE A SHODA S
EDPISY
CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
RoHS
—————————

ROZM RY A HMOTNOST
Rozm ry (V x Š x H): 269 x 205 x 753 mm
Hmotnost: 10 kg
—————————

ZÁRUKA
3 roky záruka 5

5

/ Vyžaduje klienta .net 4.0 / Dostupné ve 4Q 2016 / Záruka je platná za specifických podmínek a

