TISKÁRNA ENTRUST™ DATACARD CR805™

ROZŠÍŘITELNÉ,
INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ
Jako součástí integrovaného řešení
softwaru Entrust Datacard™,
spotřební materiál a služeb ,
tiskárna CR805 je ideální pro vícero
rozdílných tiskových projektů.

Vytvořte karty které vyniknou
mezi ostatními s pomocí:
• Pigmentový tisk pro kvalitní,
odolné obrázky
• Vysoké rozlišení 600 dpi pro
velkoformátový tisk, tisk
mikrotextu, čárových kódů a
jiných elementů
• Tisk přes okraj s retransfer
technologií pro tisk na vícero
karet najednou včetně
technologických karet
• Schopnosti použití dvou
retransfer vrstev pro
zvýšenou odolnost karet
• Možnosti zvýšení odolnosti a
zabezpečení díky přidání
vestavěného laminačního
modulu a použití plastického
otisku

Vytvořena pro možnosti
Tiskárna Entrust Datacard™ CR805™ poskytuje zákazníkům ucelené tiskové
řešení s oslňujícími barvami, flexibilitou materiálu karet, bezpečnostními
funkcemi a odolností která je důležitá pro výrobu jakéhokoli druhu karet pro
jejich zákazníky, občany nebo zaměstnance.

Prémiový vzhled pro každou kartu. Vytvořte karty již vynikají mezi ostatními –
pigmentový tisk přináší kvalitní zobrazení, úžasné rozlišení a extrémní přesnost.
Ukažte svojí značku světu se skvělými, oko přitahujícími styly karet a precizními
pleťovými odstíny pro přesnou foto-reprezentaci. Všestrannost tiskárny CR805
vám umožňuje tisknout vše od firemních karet až po řidičské průkazy.
Vylepšete zabezpečení škol, letišť a jiných klíčových státních zařízení.
S tiskárnou CR805 dostanete karty které vydrží déle pro přesnější identifikaci
jakéhokoli držitele těchto karet. Další bezpečnostní funkce:
• Zámky na zajištění proti neautorizovanému přístupu k tiskárně
• Modul TPM obsažený v každé tiskárně. Použití RMM pro vkládání, správu a
odstraňování uživatelských certifikátů
• Bezpečný start proti hrozbám při startu tiskárny

Více odolných karet, méně nákladů za náhrady. Pigmentový tisk udržuje
fotky v perfektním stavu, díky jeho přirozené odolnosti proti UV záření. Navíc
zlepšete své karty přidáním dalších retransfer vrstev. Další bezpečností funkce –
jako plastický otisk - jsou k použití spolu s laminačním modulem.
Použijte materiál který potřebujete. S retransfer tiskem můžete tisknout na
materiál který potřebujete. Od PVC na PVC,PC nebo PET, tiskárna CR805 si s tím
hravě poradí.

TISKÁRNA ENTRUST DATACARD CR805 S VESTAVĚNÝM LAMINAČNÍM MODULEM

•

Volitelný zámek zajistí karty, pásky a retransfer film

•

Bezpečný prostor pro odmítnuté karty

•

Snadná výměna barevné pásky a retransfer filmu

•

Ethernet nebo USB pro síťové připojení

•

Vestavěný debower po tisku karty narovná

•

Volitelné barevné módy před LCD displej

•

Volitelné kódování čipových karet nebo magnetických proužků

•

Bezpečný start pro ochranu před hrozbami

•

TPM modul pro správu certifikátů a klíčů

Specifikace tiskárny CR805 a její funkce
Technologie
Retransfer pigmentový tisk
Možnosti tisku
Jednostranný, oboustranný, přes okraj
Rozlišení
600 bodů na palec (dpi)
Rychlost tisku
Plnobarevný tisk
Jednostranný(CMYKP) – až 100 karet za hodinu
Oboustranný(CMYKP-KP) – až 66 karet za hodinu
Barevné módy
True Color (ICC) – nejpřesnější barevné podání
Legacy SR/CR – Podobající se CR500 IIC
Vivid – tiskové barvy s vysokou sytostí a kontrastem
Kapacita karet
Vstupní zásobník – 125 karet
Výstupní zásobník – 25 karet (možnost 125 karet)
Tloušťka karet – 0.76 mm až 1.00 mm
Operační prostředí 15°C až 35°C
Rozměry
Váha
Připojení
Záruky

Š 25.53 cm x V 39.68 cm x D 54.34 cm
12.7 kg; s dodatky se může lišit
USB a Ethernet
Tiskárna: 36 měsíců standartní záruka
Tisková hlava: Limitovaná doživotní záruka

Postavte celé tiskové řešení s
Entrust Datacard
Tiskárna CR805 funguje s Datacard
TruCredential™ software, certifikovaný
spotřební materiál a globální podporou
pro vaše kompletní ID řešení přinášející
excelentní výsledky.

Volitelné funkce a zásoby CR805
Kódování magnetické pásky
Kódování čipových karet

Barevné pásky

Čistý retransfer film

ISO/IAT Kódování
JIs Kódování
Kontaktní ISO 7816 T=0,1
- Bezkontaktní ISO 14443 Protocols A/B Milfare DESFire &Felica
HID iCLASS, R/W nebo R/O kódování
PC Prox
CMYKP
1000 obrázků (jednostranné)
500 obrázků (oboustranné)
CMYKP-KP
750 obrázků
CMYP-KPi
750 obrázků
CMYKP-KPi
500 obrázků
FCMYP-KP
750 obrázků
Dvě možnosti:
1) 1000 obrázků
(jednostranně)
500 obrázků
(oboustranně)
2) 1500 obrázků
(jednostranně)
750 obrázků
(oboustranně)
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