
Kolorowa drukarka 
kart PVC i identyfikatorów 

Bezpieczeństwo 
i niezawodność 
Magicard w jednym.

www.m a g i c a r d . c om . p l

HoloKote™ - znak wodny drukowany na całej 

powierzchni karty. Widoczny przy patrzeniu pod kątem.

HoloPatch™- okno w rogu karty, w którym znak wodny 

jest bezpośrednio widoczny (opcja karty).

Nadruk od krawędzi do krawędzi z jakością 300 dpi.

Możliwość kodowania pasków magnetycznych (opcja).

Taśmy kolorowe  nadruk 250 lub 350 kart.

Taśmy monochromatyczne  nadruk 1000 kart.

Kolory taśm monochromatycznych:

czarny, czerwony, niebieski, zielony, złoty, srebrny i biały.

Jeżeli chcesz drukować wysokiej jakości karty 

i identyfikatory, następnie drukować, drukować, drukować… 

to drukarka Magicard Avalon jest dla Ciebie. Drukarka Avalon 

jest łatwa w konfiguracji i użytkowaniu, posiada sterowniki 

do Windows  98, ME, 2000, XP i zapewnia niezawodne drukowanie 

przez wiele lat. Drukarka Magicard Avalon umożliwia wykorzystanie 

HoloKote™ i HoloPatch™ - opatentowanych zabezpieczeń przed 

nieautoryzowanym kopiowaniem kart. Dzięki wyposażeniu w podajnik 

do 100 czystych kart oraz zasobnik do odbioru 50 kart zadrukowanych 

możliwe są wydruki seryjne. Wysokiej jakości kolorowe 

i monochromatyczne taśmy drukujące w konkurencyjnych cenach 

umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości wydruków w atrakcyjnej cenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Prędkość nadruku

Cykl działania

Wbudowane zabezpieczenie

Typy taśm

Karty

Pojemność magazynków kart

Głowica

Interfejs do PC

Sterowniki

Kompatybilność elektromagnetyczna i certyfikat

Zasilanie

Wymiary

Waga

Kolor

Temperatura pracy

Gwarancja

Monochromatyczny wydruk karty w 6 sekund

Ciągły

HoloKote™ anti-coping - znak wodny na całej powierzchni karty

AV1: YMCKO  nadruk 250 szt.

LC1: YMCKO  nadruk 350 szt. 

LC2: Monochromatyczna  nadruk 1000 szt.

Drukuje na wszystkich standardowych kartach PCV ISO CR80 

o grubości od 0.38 mm do 1,6 mm

Dostępne karty z HoloPatch™ 

Podajnik  100 kart

Zasobnik kart nadrukowanych  50 sztuk

300 dpi (wymienna)

USB rev. 1.1. (kompatybilny z USB 2.0)

Windows 2000, XP

EN 50 081-1 i EN 50 082-1 (Europa) / CE 

90–265 V / 47–63 Hz

(445 x 200 x 220) mm

około 7.2 kg 

Srebrny metalik (fioletowe ścianki boczne)

10–30°C

3 lata (łącznie z głowicą)

Wydruk karty w kolorze od krawędzi do krawędzi w 35 sekund 
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