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Windows OS X
Systemy operacyjne

Mała, kompaktowa drukarka kart o nowoczesnym wyglądzie do zastosowania
w recepcji firmy, siłowni, sklepie. Do natychmiastowego drukowania
identyfikatorów, kart rabatowych i etykiet cenowych.
Przystosowane do szybkiego drukowania identyfikatorów, oraz różnego rodzaju
kart plastikowych, w tym etykiet cenowych oraz nalepek na karty zbliżeniowe.
Drukarki drukują również na kartach TRW, bez używania dodatkowych
materiałów eksploatacyjnych. Drukarki z autoryzowanego polskiego kanału
dystrybucji (wersja S), posiadają instrukcję i sterowniki w języku polskim do
systemów operacyjnych Windows i Mac OS X. Dystrybutor zapewnia pełne
wsparcie techniczne oraz autoryzowany serwis. Drukarki Magicard Pronto
umożliwiają wykorzystanie znaków HoloKote™ i HoloPatch™- opatentowanych
zabezpieczeń przed nieautoryzowanym kopiowaniem kart, oraz zapewniają
niezawodne drukowanie kart przez wiele lat. Opcjonalnie drukarki mogą być
wyposażone w koder kart magnetycznych. Dzięki drukarce Magicard Pronto
samodzielnie wykonasz kolorowe i monochromatyczne wydruki wysokiej
jakości..
Drukarka jest objęta roczną gwarancją.

Windows oraz Mac OS

1
Pojemniki kart
Podawanie ręczne

1 YEAR
Gwarancja
roczna gwarancja

STANDARD
LOGO
Zabezpieczenie karty
Standardowy znak wodny
HoloKote

Specyfikacja Techniczna

Materiały Eksploatacyjne

Part No.

Technologia wydruku

Taśmy

Termosublimacyjna kolorowa, termotransferowa monochromatyczna, TRW

• Taśma YMCKO na 100 wydruków

XX100YMCKO

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 4 fabrycznymi znakami wodnymi w standardzie.

• Taśma KO na 600 wydruków (czarny+overlay)

XX600KO

• Taśma monochromatyczna

MA1000K

Gwarancja
1 rok

Zestaw czyszczący
5 kart + flamaster czyszczący

CK1

5 wałków czyszczących + 1 oś wałka

3633-0054

Obsługiwane karty
 ozmiar: ISO CR80 85,6mm x 54mm
R
Typ: PVC, PET, PC, PVH, ABS. Grubość: od 0,51mm do 1,27mm

Interfejs
USB 1.0 (kompatybilny z 2.0).
System operacyjny
Windows 7, 8.1, 10 (32 i 64bit) Windows server, 2008, 2012, 2016. GNU/Linux oraz Mac OS X 10.9.0
lub wyższy.
Podajnik/odbiornik kart

Warianty

Part No.

Pronto LTY: drukarka jednostronna

3649-0001LT

podawanie ręczne
Waga
4,4kg
Zasilanie
Zasilacz zewnętrzny 100-240V 50-60Hz
Wymiary
270mm x 215mm x 233mm
Prędkość druku
Kolor: 35 sekund
Monochromatycznie: 3,3 - 7 sekund (prędkość nadruku zależy od projektu graficznego karty).
Temperatura pracy
Warunki biurowe 10°C do 30°C

Standardowe Funkcje

Opcjonalne Funkcje

Edge to
edge

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

