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Możliwość aktualizacji do wersji 
dwustronnej (Prima Uno)

Możliwość kodowania kart 
magnetycznych

Możliwość dołączenia laminatora

Możliwość kodowania kart Mifare

Możliwość kodowania kart Legic

Możliwość kodowania kart 
HID iCLASS

Możliwość kodowania kart 
zbliżeniowych

Możliwość kodowania kart 
chipowych

OPCJE DODATKOWE:

YMCK 1000 wydruków kolorowych
YMCKK 750 wydruków (jedna strona kolor druga strona czarny)
YMCK-UV 750 wydruków (kolor plus panel UV)
Taśma retransferowa na 1000 wydruków 
Taśma laminacyjna 0,5 mil oraz 1 mil (czysta bądź z hologramem)

Drukuje na wszystkich standardowych kartach PCV ISO,
ABS,PET, PVH, poliwęglanoweABS,PET, PVH, poliwęglanowe
CR-80 (85,6 x 54,0)mm o grubości od 0,25 mm do 1,1 mm, 

DRUKARKA DO KART IDENTYFIKACYJNYCH PVC

Interfejs do PC:USB 2.0 oraz Ethernet w standardzie
Sterowniki do: Windows 2000, XP, Vista, 7
Rozdzielczość wydruku: 300 dpi
Podajnik na 100 kart
Odbiornik na 100 kart
Zasilanie: 90-265 V / 47-63 Hz 
Wymiary / Waga: 343mm x 320mm x 330mm/ 14 kgWymiary / Waga: 343mm x 320mm x 330mm/ 14 kg
Temperatura pracy: od 10°C do 30°C
Gwarancja: 3 lata (z możliwością przedłużenia do 4 lat) 

Prima Uno    drukarka jedostronna (90 kart na godzinę)
Prima Duo    drukarka dwustronna (100 kart na godzinę)
Aktualizacje   Prima Uno może być zaktualizowana 
         do wersji Prima Duo (wysyłka do producenta)

Re-transferowa drukarka do identyfikatorów, 
gwarantująca najwyższą jakość wydruku od krawędzi 
do krawędzi. Idealna do produkcji dużej liczby trwałych 
identyfikatorów. Jakość wydruku jest podobna 
do wydruku metodą offsetową lecz posiada tą zaletę,
że każda karta może posiadać inny nadruk. Drukarka 
Prima 4 drukuje karty metodą rewersyjną:
nana przezroczystej folii PVC drukowany jest odwrócony 
obraz, a następnie laminuje folię z nadrukowanym 
obrazem na karcie. W odróżnieniu od drukarek 
drukujących bezpośrednio na powierzchni karty PRIMA 
umożliwia nadruk nie tylko na kartach PCV, ale również 
na kartach ABS, PET, PVH lub poliwęglanowych. 
Nadruk wysokiej jakości możliwy jest nawet na 
nierównychnierównych i chropowatych powierzchniach kart. 
Drukarka wyposażona jest w panel sterowania 
z wyświetlaczem LCD.

Laminator jedostronny lub dwustronny
Koder kart magnetycznych HiCo/LoCo
Koder kart zbliżeniowych: MIFARE,DESFire, HID iCLASS, Legic
Koder kart stykowych 


