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Możliwość aktualizacji do wersji 
dwustronnej

Możliwość kodowania kart 
magnetycznych

Możliwość kodowania kart chipowych
i zbliżeniowych

OPCJE DODATKOWE:

możliwość samodzielnej aktualizacji
do wersji dwustronnej

możliwość przedłużenia gwarancji 
do 3 lat

wydruk na kartach wielkości CR-80
oraz CR-79

automatyczna regulacja  grubości 
karty

sterowniki w języku polskim

cztery wzory znaków wodnych 
do wyborukolorowa 5 paneli  nadruk 300 kart (MA300YMCKO)

kolorowa 5 paneli  nadruk 100 kart (MA100YMCKO)
kolorowa+czarna nadruk dwustronny 250 kart (MA250YMCKOK) 
Monochromatyczna czarna nadruk 1000 kart (MA1000K-BLACK)
Monochromatyczna czarna plus overlay nadruk 600 kart (MA600KO)
Monochromatyczna biała  nadruk 1000 kart (MA1000K-WHITE)
Monochromatyczna czerwona  nadruk 1000 kart (MA1000K-RED) Monochromatyczna czerwona  nadruk 1000 kart (MA1000K-RED) 
Monochromatyczna niebieska nadruk 1000 kart (MA1000K-BLUE) 
Monochromatyczna zielona  nadruk 1000 kart (MA1000K-GREEN) 
Monochromatyczna złota  nadruk 1000 kart (MA1000K-GOLD) 
Monochromatyczna srebrna  nadruk 1000 kart (MA1000K-SILVER) 

Drukuje na wszystkich standardowych kartach PCV ISO
CR-80 (85,6 x 54)mm oraz CR-79 (84,1 x 52,4)mm  o grubości 
od 0,51 mm do 1,02 mm, kartach magnetycznych,  od 0,51 mm do 1,02 mm, kartach magnetycznych,  
zbliżeniowych, samoprzylepnych, HoloPatch,  
kartach do wielokrotnego zadruku TRW  

Zestawy czyszczące: 
1 szt wałka czyszczącego dostarczanego z każdą taśmą 
10 szt kart czyszczacych, 1 flamaster (3633-0053) 
5 szt wałków czyszczących plus wymienna oś wałka
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DRUKARKA DO KART IDENTYFIKACYJNYCH PVC

Wydruk karty w kolorze od krawędzi do krawędzi w 35 sekund
Monochromatyczny wydruk karty w 7 sekund
Interfejs do PC: USB rev. 1.1. (kompatybilny z USB 2.0)
Możliwość samodzielnej aktualizacji do wersji dwustronnej
Menu wyświetlacza w języku polskim
Sterowniki w języku polskim: Windows 2000, XP, Vista, 7
Rozdzielczość wydruku: 300 dpiRozdzielczość wydruku: 300 dpi
Podajnik na 100 kart
Odbiornik na 30 kart
Możliwość ręcznego podawania kart
Zasilanie: 90-265 V / 47-63 Hz 
Wymiary / Waga: 453mm x 265mm x 233mm/ 5,5 kg
Temperatura pracy: od 10°C do 30°C
Gwarancja: 2 lata Gwarancja: 2 lata 

Thermal Rewritable (możliwość
wielokrotnego zadruku termicznego)

Enduro jest drukarką, która umożliwia w każdym momencie
użytkowania szybką akualizację do wersji obustronnej.
Dzięki sterownikom i menu wyświetlacza w języku polskim,
czynności związane z obsługą drukarki oraz wydrukiem 
kart są proste i intuicyjne.

menu wyświetlacza w języku polskim


