bezpieczeństwo
i spokój: wbudowane

Drukarka Magicard 600 to światowej klasy
rozwiązanie do drukowania kart plastikowych
zapewniające większą szybkość drukowania,
rygorystyczne zabezpieczenia i najdrobniejsze
szczegóły.
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Łączność Wi-Fi - standardowo za pomocą dostarczonego klucza sprzętowego,
- Zgodność z IEEE 802.11b/g/n połączenie do 300 Mb/s. Obsługuje szyfrowane
połączenie WPA i WPA2.
Widoczne najdrobniejsze szczegóły - drukowanie monochromatyczne
w rozdzielczości 600 x 300 dpi pozwala na drukowanie mikrotekstu - i uczynić
go czytelnym.
Najwyższa jakość - szerokie spektrum kolorów, dzięki czemu nadruk jest
żywszy i bardzie nasycony. Oznacza to lepsze odwzorowanie oryginału, idealne
dla drukowania zdjęć na kartach identyfikacyjnych, logo firmy i innych obrazów.
Wysoka prędkość - każda kolorowa karta z HoloKote® może być drukowana
jednostronnie w czasie poniżej 20 sekund, co daje możliwość drukowania do
około 200 kart na godzinę.
Aktualizacje i uaktualnienia - drukarka Magicard 600 jest łatwa w
aktualizacjach funkcji (np. do wersji dwustronnej) oraz instalacji bieżących
poprawek i udoskonaleń, gdy są dostępne.
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, najlepszą na rynku gwarancją z możliwością
bezpłatnego wypożyczenia drukarki zastępczej na czas naprawy.
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Windows OS X
Systemy operacyjne
Windows oraz Mac OS

100/ 70
Pojemniki kart
podajnik na 100 kart
odbiornik na 70 kart

x10 CUSTOM
HOLOKOTE
WATERMARK

Zabezpieczenie karty
Standardowy lub
spersonalizowany
znak wodny HoloKote®

3 YEAR
MCP
GWARANCJA
3-letnia
MagiCoverPlus

Specyfikacja Techniczna

Materiały Eksploatacyjne

Part No.

Technologia wydruku

Taśmy

Termosublimacyjna kolorowa, termotransferowa monochromatyczna, TRW

• Taśma YMCKO na 300 wydruków

MB300YMCKO/S

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 10 fabrycznymi znakami wodnymi w standardzie, każdy
z tych znaków wodnych można zastąpić (odpłatnie) własnym logo lub logo firmy za pomocą łatwej w
użyciu, ale bezpiecznej, szyfrowanej metody dostawy online.

• Taśma YMCKO na 200 wydruków

MB200YMCKO/S

• Taśma YMCKOK na 250 wydruków (kolor+czarny)

MB250YMCKOK/S

• Taśma KO na 600 wydruków (czarny+overlay)

MB600KO/S

• Taśma monochromatyczna

MA1000K

Opcje kodowania

10 kart + flamaster czyszczący

3633-0053

Pasek magnetyczny: HiCo i LoCo kodowanie ISO 7811.
Stykowe - ISO 7816, EMV chip.
Bezstykowe: MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®, HiD iClass®, ProX and Legic.

5 wałków czyszczących + 1 oś wałka

3633-0054

Obsługiwane karty

Gwarancja
3 lata MagiCoverPlus. Drukarka zastępcza na czas naprawy.
Interfejs
USB 2.0, 10/100 BASE-T Ethernet, WiFi przy użyciu dostarczonego klucza sprzętowego.
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.

Zestaw czyszczący

 ozmiar: ISO CR80 85,6mm x 54mm, CR79 83,9mm x 52,1 mm
R
Typ: PVC, PET, PC, PVH, ABS. Grubość: od 0,48mm do 1,27mm

Warianty

Part No.

Magicard 600 S Uno: drukarka jednostronna

3652-5001/S

Magicard 600 S Duo: drukarka dwustronna

3652-5021/S

Podajnik/odbiornik kart
100/70
Waga
4,7kg
Zasilanie
Zasilacz zewnętrzny 100-240V 50-60Hz
Wymiary
475,5mm x 211,5mm x 248mm
Prędkość druku
Kolor: 190 kart na godzinę.
Monochromatycznie: 720 - 1000 kart na godzinę (prędkość nadruku zależy od projektu graficznego
karty).
Temperatura pracy
Warunki biurowe 10°C do 30°C

Standardowe Funkcje

Opcjonalne Funkcje

600 x 300 dpi
capable

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

