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STANDARDNÍ FUNKCE

SOFTWARE

SPECIFIKACE KARET

Design tiskárny:
Kompaktní tiskárna pro desktopové prost edí
Dostupná v ohniv ervené barv
Ovládací LED panel
Technologie tisku:
P ímý potisk karty
Barevná sublimace, monochromatický
termotransfer
Schopnosti tisku:
16 milion barev
Standardní rozlišení 300 x 300 dpi
Pro standardní monochrom. a barevný tisk
P izp sobitelné rozlišení 300 x 600 dpi
Pro vylepšený monochromatický a barevný tisk
P izp sobitelné rozlišení 300 x 1200 dpi
Pro vylepšený monochromatický tisk
Výkon tisku a laminace:
YMCK: jednostranný tisk, jednostranná
1
laminace: 188 karet /hod
YMCK-K: oboustranný tisk, jednostranná
1
laminace: 140 karet /hod
YMCK-K: oboustranný tisk, oboustranná
1
laminace: 110 karet /hod
½ YMCK: jednostranný tisk, jednostranná
1
laminace: 215 karet /hod
Pam tiskárny:
1
32 MB (RAM), voliteln 64 MB
Rozhraní:
USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), kabel v dodávce
Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT
(kontrolka p enosu)
Bezpe nost:
Bezpe nostní zámek Kensington
Šifrování dat pro kódování magnetické stopy
Uživatelsky p ív tivá obsluha:
Obsluha z bo ní strany
2
Grafické notifikace ze za ízení : výstrahy
išt ní, nízký stav pásky / prázdné pásky a
karet, atd.
Snadno p ístupný vypína
Snadno p ístupné technické ásti (otevírání
z boku)
Kontrola stavu karet jediným pohledem
Zasouvací kazety pro snadnou manipulaci
Ergonomický laminátor se snadnou obsluhou
Uživatelsky vym nitelná tisková hlava
Záruka:
4
Záruka 3 roky na laminátor Primacy
Záruka 3 roky na originální tiskovou hlavu
4
(neomezený po et pr chod )

Dodáváno s Evolis Premium Suite pro Windows :
Ovlada tiskárny
Evolis Print Center pro administraci a nastavení
tiskárny
3
Evolis Printer Manager pro grafické notifikace
Online podpora 24/7
®
Kompatibilita s Windows (32/64 bit): XP SP3,
Vista, W7, W8, W10
Dostupné jazyky uživatelského rozhraní:
anglický, francouzský, špan lský, n mecký,
italský, portugalský (brazilský), holandský,
ínský (zjednodušený a tradi ní), japonský,
korejský, ruský, polský, turecký
Dodáváno se softwarem cardPresso XXS pro
návrh a editaci karet
interní databáze (neomezený po et záznam )
Záznam podpisu (kompatibilní s podpisovými
podložkami Evolis Sig100 a Sig200)
®
Kompatibilita s Windows (32/64 bit): XP SP3,
Vista, W7, W8, W10

®

Vývojové nástroje Evolis Premium SDK pro
vzdálený dohled nad tiskárnou se snadnou a
rychlou integrací do IT systém
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SPECIFIKACE PÁSKY A KARET
Tiskárna Primacy je navržena pro práci pouze
®
s páskami Evolis High 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
pásky/filmu
Intuitivní instalace a snadná manipulace
Recyklovatelné nosné cívky a kazeta
Nabídka pásek:
YMCKO: 300 výtisk /roli
YMCKO-K: 200 výtisk /roli (oboustrann )
½ YMCKO: 400 výtisk /roli
½ YMCKO-KO: 250 výtisk /roli (oboustrann )
KO: 600 výtisk /roli
SO-KO: 250 výtisk /roli(oboustrann )
erná monochrom. páska: 2000 tisk /roli
erná FLEX mono páska: 1000 tisk /roli
Modrá P300C mono páska: 1000 tisk /roli
ervená P186C mono páska: 1000 tisk /roli
Zelená P356C mono páska: 1000 tisk /roli
Bílá monochrom. páska: 1000 tisk /roli
Metalická st íbrná mono páska: 1000 tisk /roli
Metalická zlatá mono páska: 1000 tisk /roli
Mono páska pro podpisový panel: 1000 tisk /roli
Stírací monochrom. páska: 1000 tisk /roli
Nabídka laminovacích film :
irá nep etržitá tenká fólie (1200 tisk /roli)
Generická holografická nep etržitá tenká fólie
(1200 tisk /roli)
Generická holografická registrovaná tenká fólie
(1200 tisk /roli)
irá fólie 0.5 mil (600 tisk /roli)
irá fólie 0.5 mil - vý ez pro ip (600 tisk /roli)
Generická holograf. fólie 0.6 mil (600 tisk /roli)
irá fólie 1.0 mil (600 tisk na roli)
irá fólie 1.0 mil - vý ez pro ip (600 tisk /roli)
Generická holograf. fólie 1.0 mil (600 tisk /roli)
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MOŽNOSTI KÓDOVÁNÍ
Kodér magnetické stopy ISO 7811, stopa 1, 2 a
3 s vysokou a nízkou koercivitou, magnetický
proužek dole (pouze karty 0.76 mm – 30 mil)
Kodér magnetické stopy JIS Typ II
Kodér kontaktních ipových karet – PC/SC,
EMV 2000-1
Kodér bezkontaktních ipových karet – ISO
14443A, B, ISO 15693, MIFARE, DESfire, HID
iCLASS, UHF: ETSI (EN nebo FCC (part
15.247), shoda se standardy: EPC C1
Gen2/ISO18000-6C
Ostatní specifické kodéry na vyžádání
Interní USB nebo IP porty
Volitelnou výbavu lze kombinovat
Instalovatelné továrn nebo u zákazníka

Y=žlutá, M= ervená, C=zelená, K= erná Resin
O=overaly, S=st íbrná

1
4

2

3

Za specifických podmínek / V závislosti na verzi Windows / Vyžaduje verzi klientského profilu .net 4.0
Záruka platí p i dodržení ur itých podmínek a použití pouze pásek Evolit High Trust

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)
Nastavení tlouš ky
Detekce nízkého stavu a prázdného vstupního
podava e
Podporované typy karet
Formát ISO 7810, Typ ID 1, rozm r CR-80
85.60 mm x 53.98 mm
1
PVC, kompozitní PVC, PET a polykarbonátové
1
1
karty, ABS a speciální potahované karty
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SPECIFIKACE LAMINÁTORU PRIMACY
Fyzické rozm ry (V x Š x H): (v . výst. zásobníku)
269 x 205 x 753 mm
Hmotnost:
10 kg
Požadavky na napájení tiskové jednotky
Napájecí zdroj: 100 – 240 V st ., 50-60 Hz, 1.7 A
Požadavky na napájení laminátoru
Napájecí zdroj: 100 – 240 V st ., 50-60 Hz, 2.0 A
Laminovací jednotka: 24 V stejnosm rných, 6.25 A
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VOLITELNÁ VÝBAVA
Oboustranný tisk aktivovatelný u zákazníka
pomocí RFID klí e
64 MB RAM, za specifických podmínek
USB kódování p es IP pomocí dodate ného
USB Net Server modulu, na vyžádání
Bezdrátové p ipojení 802.11 b/g
Program rozší ené záruky
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 filmy
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PROVOZNÍ PODMÍNKY
Min/ max provozní teplota: 15° C / 30° C
Vlhkost: 20% až 65% nekondenzující
Min/ max skladovací teplota: -5° C / +70° C
Sklad. vlhkost: 20% až 70% nekondenzující
Provozní ventilace: volným pohybem vzduchu
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CERTIFIKACE / SHODA S P EDPISY
Režimy pohotovosti a spánku a snížená
spot eba energie
Recyklovatelný plast krytu
CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
RoHS
Recyklovatelný obal
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LAMINÁTOR PRIMACY OBSAHUJE
CD s ovlada i a uživatelskou p íru kou
DVD se softwarem pro návrh karet cardPresso XXS
P íru ky pro rychlý start tiskárny a laminátoru
Záru ní doklad
Startovací isticí sada
USB kabel (1.80 m)
Konektorový modul
Výstupní zásobník
Zásobník odmítnutých karet (pro tiskárny
bez laminovací jednotky)
2x napájecí zdroj
2x napájecí kabel (dle regionu)

