Společnost Evolis představuje tiskárnu
Primacy – tiskárnu, která ustanoví nové
rekordy v rychlosti, výkonnosti a vysoké
kvalitě výsledků.
Tiskárna Primacy , která se
snadno používá, podporuje
jednostranný či oboustranný
tisk a, stejně jako ostatní
tiskárny společnosti Evolis,
nabízí jedinečnou kvalitu za
dostupnou cenu.

ULTIMÁTNÍ TISKÁRNA KARET!
Primacy je špičková, flexibilní a rychlá

VÝKONNÁ

SNADNO SE POUŽÍVÁ

tiskárna, která se snadno používá. V

Tiskárna Primacy vydává karty v dávkách díky
vstupnímu a výstupnímu podávacímu zásobníku
o kapacitě 100 karet. Tyto moduly jsou
inteligentně umístěny na přední části tiskárny,
kde je k nim snadný přístup a lze je kontrolovat
pouhým pohledem. Tiskárna Primacy
představuje první tiskárnu ve své kategorii, která
nabízí takový výkon při tak kompaktních
rozměrech a malé obsazené ploše. Tato
tiskárna také poskytuje prvotřídní kvalitu při
nepřekonatelné rychlosti tisku.

Tiskárna Primacy se díky spolu dodávanému
softwarovému řešení Evolis Premium Suite®
během svého chodu automaticky nastavuje.
Uživatel tak může využít výstražných hlášení,
která se objevují na obrazovce, spolu s online
podporou, kterou může vyvolat pouhým
kliknutím 24 hodin denně. Karty se jednoduše
vkládají z přední strany tiskárny. Tiskové pásky
jsou k dispozici v kazetových systémech, které
se snadno vkládají do tiskárny. Každá tisková
páska je automaticky rozpoznána a nastavena.

kombinaci se špičkovými technologiemi
kódování společnosti Evolis se tiskárna
Primacy mění v ideální řešení pro produkci
plastových karet.
Tiskárna Primacy splňuje všechny požadavky
na tisk a kódování karet ve středních či velkých
dávkách. Představuje dokonalé řešení pro
vydávání cestovních pasů, platebních karet,
identifikačních štítků či multifunkčních karet.

EKOLOGICKY ŠETRNÁ A TICHÁ

SPOLEHLIVÁ

Primacy je tiskárna navržená s ohledem na
ekologii. Spotřeba energie je v průměru 5x nižší
než u tiskáren předchozí generace. Tato
tiskárna získala certifikát ENERGY STAR a
splňuje normy směrnice o ekologickém designu.
Tiskárna Primacy za chodu vydává hluk na
úrovni 48 dB, a lze ji proto bezproblémově
integrovat do jakéhokoliv pracovního prostředí.

Tiskárna Primacy těží ze zkušeností,
odbornosti a osvědčených standardů kvality
společnosti Evolis. Díky tomu dosahuje
optimálního provozu a skvělých výsledků.
Silný důraz na kvalitu je u společnosti Evolis
legendární a odráží se v 3-leté záruční lhůtě.

TISKÁRNA PRIMACY, VÝKONNÁ A MODULÁRNÍ
Tiskárna Primacy personalizuje barevné karty v rekordně krátkém čase. Až 225 karet za hodinu při
jednostranném a 140 karet za hodinu při oboustranném tisku. Stejná tiskárna dokáže tisknout
jednostranně či oboustranně, funkci oboustranného tisku lze aktivovat přímo v místě použití. Tuto
flexibilní tiskárnu lze také kdykoliv dovybavit dodatečnými funkcemi, když je zapotřebí kódování
magnetických, kontaktních nebo bezkontaktních karet.

PRVOTŘÍDNÍ
VÝSLEDKY
■ Vyšší účinnost díky
automatickému zpracování
100 karet
■ Kapacita barevné pásky
(YMCKO): 250 karet
■ Plná flexibilita: jednostranný /
oboustranný tisk + možnost
různého kódování
■ Rychlost: až 225 barevných
karet karet za hodinu, 850
karet monochromaticky

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ
■ Snadný přístup ke všem funkcím
■ Zásobník a podavač na 100 karet je
inteligentně umístěný na přední straně
■ Sledování zbývajících karet pouhým
pohledem
■ Zásobník na odmítnuté karty se nachází
na zadní straně (kapacita 30 karet)
■ Dodává se s SW řešením
Evolis Premium Suite® pro
automatickou konfiguraci
■ Lehká tiskárna: váží pouze 4 kg

VYSOCE
MODULÁRNÍ
■ Konfigurace podle vašich požadavků:
jednostranný či oboustranný tisk
■ Kódovací systémy lze kombinovat za
účelem pokročilé personalizace
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

ROZHRANÍ

■ Moduly pro jednostranný či oboustranný tisk, tisk po celé
ploše karty
■ Barevná sublimace, monochromatický termotransfer
■ 300 dpi tisková hlava (11,8 bodů/mm)
■ 16 MB paměť (RAM)

■ USB 1.1 (kompatibilní s 2.0)
■ Ethernet TOP-IP 10BaseT, 100Base (kontrolka provozu)
■ Volitelné Wi-Fi připojení 802.11 b/g(2)

VLASTNOSTI TISKU
■ Jednostranně:
• Barevně (YMCKO): 190–225 karet/hodinu(1)
• Monochromaticky: 600–850 karet/hodinu
■ Oboustranně (YMCKO-K): 140 karet/hodinu

SPRÁVA KARET A SPECIFIKACE
■ Kapacita podávacího zásobníku: 100 karet (0,76 mm)
■ Kapacita výstupního zásobníku: 100 karet (0,76 mm)
■ Zásobník na odmítnuté karty: 30 karet (0,76 mm)
Tloušťka karet: 0,25 až 1,25 mm, lze kalibrovat
■ Typy karet: Všechny PVC, PVC kompozitní, PET, RPET,
ABS(1) a speciální lakované karty(1)
■ Formát karet ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

TISKOVÉ PÁSKY EVOLIS HIGH TRUST®
Pro maximalizaci kvality a životnosti vytištěných karet,
životnosti tiskové hlavy a celkové spolehlivosti tiskárny
používejte tiskové pásky Evolis High Trust®.
■ Automatické rozpoznání a nastavení
■ Pro snadnou manipulaci se dodávají v zásuvných kazetách
■ Šetřič pásky u monochromatického tisku
■ Kapacita tiskové pásky:
• YMCKO: 200 tisků / cívku
• YMCKO-K: 200 tisků / cívku
• 1/2 YMCKO: 400 tisků / cívku
• KO: 600 tisků / cívku
• Monochromatická páska: 1000 tisků / cívku(1)
• Hologramový lak: 400 tisků / cívku

DISPLEJ
■ Tiskové LED kontrolky
■ Grafická notifikace stavu(3) tiskárny:
Výstraha prázdného podávacího zásobníku, upozornění na
čištění, výstraha prázdné či docházející tiskové pásky

SOFTWARE
■ Dodává se s Evolis Premium Suite® pro Windows
• Ovladač tiskárny
• Správa a nastavení tisku přes Evolis Print Center
• Tiskový manager včetně obousměrné grafické notifikace(4)
• Kompatibilní s Windows: XP SP3; Vista 32/64, W7 32/64,
W8 32/64(5)
■ Dodává se s eMedia OS Card Designer, Standard Edition,
neomezená verze (kompatibilní s Windows™ 8, 7 a Vista)
■ Dodává se s ovladačem pro Mac OS X (od verze 10.5 výše)
■ Další OS: Linux na vyžádání

ZÁRUKA
■ 3-letá záruční lhůta (tiskárna a tisková hlava)(6), volitelné
rozšíření až na 4 roky

OBSAH BALENÍ
■
■
■
■
■
■

Tiskárna
CD-ROM s tiskovými ovladači a návodem k použití
Čisticí sada
USB kabel
Zásobník na odmítnuté karty
Napájecí adaptér a kabel

FUNKCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
■ Dostupná barevná provedení: Ohnivě červená a Zářivě
modrá
■ Souprava pro upgrade na oboustranný tisk
■ Možnosti kódování lze kombinovat. Upgrade lze provést při
výrobě nebo na místě po dodání nových modulů:
 Kódovač magnetických proužků, kontaktní stanice pro
čipové karty, jednotka pro kódování bezkontaktních
čipových karet

EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI, CERTIFIKÁTY A
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
■ Pohotovostní režimy a snížená spotřeba energie
■ CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC6
■ Ekologický design 2009/125/CE, ENERGY STAR, ROHS

NAPÁJENÍ
■ Napájecí adaptér: 100–240 V (AC), 50–60 Hz, 1,8 A
■ Tiskárna: 24 V (DC), 3 A

ROZMĚRY A HMOTNOST

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

■ Rozměry: Výška 247 mm x délka 205 mm x šířka 381 mm
Se zásobníkem na odmítnuté karty:
Výška 247 mm x délka 205 mm x šířka 481 mm
■ Hmotnost: 4,02 kg

■
■
■
■
■

HLUČNOST (HODNOCENÁ DLE STANDARDU ISO 7779)
Akustický tlak v asistovaných polohách LpAm (barevný režim
YMCKO)
■ Během provozu: 48 dB (A)
■ V pohotovostním režimu: hluková úroveň pozadí

Minimální a maximální provozní teploty: +15° / +30 °C
Vlhkost: 20–65 % nekondenzující
Minimální a maximální skladovací teploty: -5° / +70
Skladovací vlhkost: 20–70 % nekondenzující
Provozní ventilace: volným pohybem vzduchu

VLASTNÍ PÍSMA
■ Arial 100, Arial bold 100
■ Čárový kód: Code 39, Code 128, EAN 13, 2/5 prokládaný

BEZPEČNOST
■ Podporuje bezpečnostní zámky Kensington®
■ Šifrování dat u magnetického kódování

1 Za specifických podmínek / 2 V dosahu bezdrátové sítě / 3 Závisí na verzi Windows™ / 4 Vyžaduje klientskou verzi .NET 4.0 / 5 U ostatních verzí Windows kontaktujte prosím svého dodavatele tiskárny /
6 Záruka podléhá splnění určitých podmínek a používání tiskových pásek Evolis High Trust®

EVROPA - STŘEDNÍ VÝCHOD - AFRIKA
Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers - 49070 Beaucouzé – Francie
T: +33 (0) 241 367 606 – F: +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com
SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com
ASIE-TICHOMOŘÍ - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com
ČÍNA - infochina@evolis.com
JAPONSKO - infojapan@evolis.com

