Sigma DS3
Nová generace tiskáren
s přímým tiskem
Klíčové prvky a přednosti
Hlavní vlastnosti
• Nová generace tisku přímo na kartu:
Tiskárny ID karet Entrust Sigma jsou speciálně
navrženy pro dnešní cloudová prostředí a umožňují
vám snadno vydávat zabezpečené identity
• Jednoduchá:
Od unboxingu přes vydávání identifikačních karet a
mobilních flashpassů až po správu vaší tiskárny
jsme zajistili, že Sigma je nejpříjemnějším řešením
pro vydávání identifikačních karet na světě
• Bezpečná:
Naše špičková architektura zabezpečení udrží vaše
karty a data vašich zákazníků v bezpečí v každém
kroku procesu výdeje karet
• Chytrá:
Technologie a modularita Vám umožní
v budoucnu rozšiřovat program ID karet podle
toho, jak se budou vyvíjet vaše potřeby

• Uživatelsky nejpříjemnější tiskárna na světě pro
vydávaní identifikačních karet
• Intuitivní ovládací panel tiskárny vám to umožní
zobrazit stav tiskárny, objednat spotřební materiál,
zkontrolovat stav čištění, aktualizovat firmware nebo
kontaktovat pomoc - vše z vašeho mobilního zařízení
• Bezproblémová samoobsluha vám umožní přístup na
videa s návody a další užitečné zdroje jednoduchým
skenováním QR kódu na LCD displeji
• Variabilní LED světelný proužek vám umožňuje sladit
barvu na tiskárně s vašimi firemními barvami nebo jiné
přizpůsobení vašemu prostředí
• Předinstalované kazety s páskou pro snadnou výměnu
pásek v tiskárně Sigma DS3

Sigma DS3 tiskárna s přímým tiskem

Bezkonkurenční zabezpečení
Volitelné zámky
• Zabezpečené spuštění chrání systém před
malwarem nebo virem při spuštění
• Trusted Platform Module (TPM) spravuje vlastní
certifikáty a klíče TLS / SSL tiskárny
• Připojení a data odesílaná mezi softwarem a
tiskárnou jsou šifrována
• Údaje o zákaznících jsou šifrovány a po dokončení
tisku se v tiskárně neukládají
• Lesklý tisk a další funkce zabezpečení přidané ke
kartám chrání před neoprávněnou manipulací a
paděláním

Flexibilita a modularita pro budoucí
rozšiřování
• Vydávání zahrnuje fyzické karty a digitální mobilní
flashpass
• Vyberte si lokální nebo cloudové nasazení
• Rozšiřte svůj identifikační program podle toho,
jak se mění vaše potřeby, a to přidáním více
zásobníků, funkcí čipových karet, barevného
plastického otisku a dalších
• Tiskněte kdykoli a kdekoli pomocí mobilního
zařízení (iOS, Android, Windows)

Sigma DS3 tiskárna s přímým tiskem
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Standardní vlastnosti
Technologie tisku

Přímý tisk na kartu, sublimační

Možnosti tisku

Jednostranný nebo oboustranný

Kvalita tisku

300 dpi nebo 300 X 600 nebo až 300 X 1200 dpi

Rychlost tisku

Jednostranný plnobarevný až 250 karet /hod
Oboustranný plnobarevný až 180 karet/hod

Zásobníky

Vstupní zásobník: 125 karet
Výstupní zásobník: 25 karet

Podporované karty

Tloušťka karet: 0.25mm - 1.016mm
Rozměr karet: ID-1, CR-79

Pracovní prostředí

Rozsah teplot (15°C to 35°C)
Nekondenzující vlhkost: 20-80%

Rozměry

44.2 cm x 22.6 cm x 22.9 cm

Váha

5.49 kg; může se lišit dle volby konfigurace

Konektivita

USB a Ethernet

Záruka

36 měsíců

Sigma DS3 tiskárna s přímým tiskem

Volitelné vlastnosti & Spotřební materiál
Kodér magnetického proužku

ISO 7811 3stopy (HiCo a LoCo)
JIS Type II single-track option

Wifi připojení

Wifi type: 802.11 g/n
Authentication modes: None, WPA2 Personal
Dual-band 2.4GHz & 5GHz

Kodér čipových karet

Single wire or loosely coupled:
• Contact smart card encoding: ISO 7816 T=0 (T=1), Class A 5V (3V and 1.8V)
• Contactless smart card encoding: ISO 14443 A/B, ISO 15693, MIFARE,
MIFARE DESFire EV1/EV2, HID Prox, iClass, iClass SE, iClass Seos, Felica

Barevné pásky*

YMCKT
ymcKT
YMCKT-KT
KT
KTT
YMCKF-KT
YMCKL-KT
ST-KT
GT-KT
YMCK & YMCK-KK

Jednobarevné pásky

Černá, bílá, modrá, červená, zelená, stírací, stříbrná matná, zlatá matná, stříbrná
Metalická, zlatá metalická: na 1500 karet

250/500 karet
650 karet
350 karet
1000 karet
750 karet
300 karet
300 karet
500 karet
500 karet
500 karet

* Barvy tiskových polí: Y=Yellow, M=Magenta, C=Cyan, K=černá, T=ochranná vrstva, F=UV fluorescentní, L=Lesk,
y=1/2 panel Yellow, m=1/2 panel Magenta, c=1/2 panel Cyan, S=stříbrná matná, G=zlatá matná.
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