najmniejsza, najszybsza,
najlepszej jakości drukarka
kart w swojej klasie
Pantone Black 6 C
C100 / M61 / Y32 / K96
R16 / G24 / B32
#101820

Zaprojektowana od podstaw, aby była najlepsza
w klasie. W każdym aspekcie projektu i produkcji
koncentrowano się na wysokiej szybkości druku,
najwyższej jakości i dbałości o środowisko naturalne.
Rezultat - najmniejsza, najszybsza i najlepszej jakości
drukarka kart identyfikacyjnych w swojej klasie.
Wyprodukowana w Wielkiej Brytanii. Gotowa do
zastosowania w małym biurze, siłowni czy sklepie.
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Niewielkie rozmiary - mała, ale potężna, Pronto 100 udowadnia, że to co
najlepsze przychodzi w małych opakowaniach. Dzięki niewielkim rozmiarom
i niewielkiej wadze Pronto 100 będzie pasować do dużych lub małych biur, a
jednocześnie jest idealny dla osób pracujących w domu.

1HR

Windows OS X
Systemy operacyjne
Windows oraz Mac OS

Szybka – oferuje największą szybkość drukowania pojedynczej karty wśród
najmniejszych drukarek dostępnych na rynku.
• Najwyższa jakość fotograficzna – 23 sekundy
• Standardowa jakość - 18 sekund
• Monochromatyczna - 4,7 sekund
Bezpieczna - Pronto 100 umożliwia wykorzystanie HoloKote™ - zabezpieczenia
przed nieautoryzowanym kopiowaniem kart. Ponadto nie pozostawia w
pamięci danych możliwych do odzyskania przez nieupoważnione osoby i jest
zgodna z przepisami RODO.

50/ 50
Pojemniki kart
podajnik na 50 kart
odbiornik na 50 kart

x3
HOLOKOTE
WATERMARK

Zabezpieczenie karty
Standardowy
®

Cyfrowe niszczenie użytych danych - zaraz po wykonaniu wydruku wszystkie
dane użyte do realizacji zadania są cyfrowo niszczone i niemożliwe do
odzyskania.
Drukarka jest objęta 3-letnią gwarancją.

znak wodny HoloKote

Cyfrowe niszczenie
niszczone po wykonaniu zadania

Specyfikacja Techniczna

Materiały Eksploatacyjne

Technologia wydruku

Taśmy

Termosublimacyjna kolorowa, termotransferowa monochromatyczna, TRW

• Taśma YMCKO na 100 wydruków

Bezpieczeństwo karty HoloKote®
Wbudowany znak wodny HoloKote® jest drukowany na całej powierzchni karty i widoczny przy
patrzeniu pod kątem. Widoczność znaku wodnego jest jeszcze bardziej uwypuklona przy drukowaniu
na kartach HoloPatch®. Drukarka dostępna z 3 fabrycznymi znakami wodnymi w standardzie.

• Taśma monochromatyczna

Gwarancja

Obsługiwane karty

3 lata

Part No.
Pantone Black 6 C
C100 / M61 / Y32
/ K96
MD100YMCKO/S
R16 / G24 / B32
#101820
MA1000K

Zestaw czyszczący
karta czyszcząca

E9310

10 kart + flamaster czyszczący

E9100

 ozmiar: ISO CR80 85,6mm x 54mm
R
Typ: PVC, PET, PC, PVH, ABS. Grubość: od 0,48mm do 1,27mm

Interfejs
USB 2.0, kompatybilny z USB 3.0, 10/100 BASE-T Ethernet.
System operacyjny
Windows 7, 8, 10 (32 i 64bit) Windows server, 2008, 2012, 2016. GNU/Linux oraz Mac OS X 10.9.0
lub wyższy.
Podajnik/odbiornik kart
50/50
Waga
2,9kg
Zasilanie
Zasilacz zewnętrzny 24DC
Wymiary
255mm x 208mm x 180mm (z zamkniętym podajnikiem i odbiornikiem)
309mm x 208mm x 180mm (z otwartym podajnikiem i odbiornikiem)
Prędkość druku
Kolor: 157 kart na godzinę (standard), 200 kart na godzinę (High-Speed).
Monochromatycznie: 766 - 1000 kart na godzinę (prędkość nadruku zależy od projektu graficznego
karty).
Temperatura pracy
Warunki biurowe 10°C do 30°C

Standardowe Funkcje

Opcjonalne Funkcje

High speed
print

Remote
management

ACSS ID Systems Sp. z o.o.
tel: (22) 8324744
biuro@acss.com.pl
www.acss.com.pl
www.magicard.com.pl
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących specyfikacji produktu. Parametry produktu mogą zmianić się bez uprzedzenia.
Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych

