Nízká cena,
Vysoký výkon

Spusťte svůj ID kartový program — rychle, jednoduše a za
rozumnou cenu
Tiskárna Datacard® SD160™ představuje perfektní kombinaci cenové dostupnosti, bezpečnosti a
jednoduchosti ovládání pro zahájení výroby vašich ID karet.. Tato ekonomická tiskárna ID karet

Vysoce flexibilní a univerzální,

poskytuje tu správnou kombinaci technologií , které potřebujete pro efektivní tisk vysoce kvalitních karet

nabitá funkcemi pro zvýšení

za málo peněz. Tiskárna nabízí přepisovatelný tisk, kódování magnetického proužku , jedinečný UV

výkonu

bezpečnostní tisk a intuitivní ovládání. Všestranná tiskárna SD160 vám umožňuje splnit širokou škálu

– tiskárna Datacard SD160

ID požadavků — zároveň chrání vaše hodnoty.

představuje cenově dostupné
zařízení pro tisk mnoha
různých typů aplikací
včetně :
• Firemních karet
• Zdravotnických karet
• Studentských,
• návštěvnických
• zaměstnaneckých karet
• Věrnostních karet
• Karet místní správy
• karet pro maloobchod

Dostupná cena, dlouhodobá hodnota. Tiskárna je chytrou volbou pro výrobu vysoce kvalitních
průkazů s fotografiemi nebo průkazů za nízké ceny. Tento jedinečný ekonomický sytém se přizpůsobí
vašim požadavkům a rostoucím potřebám.

Osvědčená spolehlivost. Naše vylepšená technologie nabízí naprostou spolehlivost, tisk a
personalizaci karet s vynikajícími výsledky . Tiskne loga, barvy, texty a fotografie plnými sytými barvami.

Všestrannost a flexibilita. Tiskárna SD160 nabízí plnobarevný, monochromatický nebo
přepisovatelný tisk v jednom kroku — plus personalizaci. Můžete kódovat magnetické proužky pro
logické nebo fyzické řízení přístupu a strojově čitelné ověřování , stejně tak vydávat přepisovatelné karty,
okamžitě bez časových dalších nákladů.

Ekonomická bezpečnost. Na rozdíl od cenově srovnatelných tiskáren, tento systém obsahuje UV
volbu umožňující tisk neviditelné vrstvy, která zvyšuje ochranu vašich ID karet proti jejich zneužití.
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DATACARD® SD160TM
Technická specifikace
tiskárny

SD160™ Standardní vlastnosti

SD160 volitelné vlastnosti

SD160 Technická specifikace

Technologie tisku
Přímý tisk na kartu termosublimační metodou
jednostranný, tisk od kraje do kraje karty
Plnobarevný nebo monochromatický tisk,
potisk přepisovatelných karet
Texty, loga, digitální podpisy, čárové kódy 1D/2D,
fotografie
Rozlišení tisku
300 dpi, 256 odstínů barev
přizpůsobení standardu RGB
flexibilní nastavování barevných
profilů
Rychlost tisku
Plnobarevný – až 150 karet/hod
Monochromatický – až 500 karet/hod
Potisk přepisovatelných karet
128 MB standard
Zásobníky
Vstupní zásobník na 100 karet (0.76 mm)
výstupní zásobník na 25 karet

Kódování magnetického proužku (rozšiřitelná volba)
ISO 7811 tři stopy (HiCo, LoCo)
Podpora standardních a zákaznických datových
formátů

Rozměry
L 15.4 in. x W 6.9 in. x H 8.8 in.
(39.1 cm x 17.5 cm x 22.4 cm)
Hmotnost
8.1lbs (3.7kg)
Elektrické vlastnosti
100/120V, 50/60 Hz
220/240V, 50/60 Hz
Akceptované karty
Velikost ISO ID-1/CR-80;
3.370 in. x 2.125 in. (85.6 mm x 53.98 mm) PVC
s laminací
Karty ve formě přívěšku na klíče (ISO ID-1/CR-80)
Datacard ® StickiCard™ potisknutelné nalepovací karty
na bezkontaktní čipové karty
0.010 in. to 0.037 in. (0.254 mm to 0.939 mm)
Vlastnosti pracovního prostředí
60˚F to 95˚F (15˚C to 35˚C)
20% to 80% nekondenzující vlhkost
Bidirectional USB 2.0 high speed
Podporované systémy
Windows XP SP3
Windows 7 (32 and 64 bit)
Windows 8
Platné certifikáty
cULus, FCC, I.C., CE, Ctick, VCCI, RoHS, WEEE,
CCC, KCC

Display tiskárny
Zobrazuje stavy tiskárny
Vícenásobné nastavení
podsvícení
Různé jazykové mutace menu: angličtina,
španělština, němčina, italština a japonština

Další volitelné moduly
Výstupní zásobník na 100 karet
Vstupní zásobník na 200 karet
Kensington zámek tiskárny
Čistící katry a válečky
Barevné tiskové pásky
Plnobarevná s ochrannou fólií YMCKT na 250
karet
Plnobarevná short pásky ymcKT*, na 650 karet
Černá pásky s topcoatem na přední stranu a topcoat na
zadní stranu, KTT, na 750 karet
Plnobarevná páska s topcoatem a UV fólií,
YMCKFT na 300 karet
Monochromatické tiskové pásky
černá HQ* (high quality), na 500 karet
černá HQ* (high quality), modrá, bílá, červená zelená,
stříbrná, zlatá, stříbrná metalická, zlatá metalická na
1500 karet
krycí scratch-off páska na 1500 karet

Ovladače tiskárny
Nastavitelná správa barev s náhledem obrázku
Přednastavené oblasti s blokováním tisku (magnetické
pole, kontaktní čip)
Software Development Kit (SDK) pro ovladač
tiskárny
Dostupné jazykové rozhraní: angličtina, španělština,
němčina, italština a japonština
Uživatelsky přívětivé vlastnosti
Zobrazení zpráv tiskárny na LCD panelu
Grafický monitor pro 7, 8, XP, SP3 and 2000
Jednoduchá, rychlá instalace
tisková hlava vyměnitelná obsluhou
Start-Stop tlačítko na předním panelu
®

Datacard certifikovaný materiál
™
s inteligentními prvky
Automatická identifikace pásek
Upozornění na nízký stav pásky
Upozornění na potřebu čištění tiskárny
Záruky
24-měsíců na tiskárnu
24-na tiskovou hlavu bez omezení počtu tisků
*Tipy pásek a popis panelů: Y=Yellow, M=Magenta, C=Cyan, K=Black, T=Inline Topcoat, HQ=High Quality, IF=Flourescent
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Ekologické vlastnosti
Biologicky rozložitelné trny pásek EcoPure®
additive
Recyklovatelné plasty
tiskárny
Recyklovatelné přepravní
obaly tiskárny
Obsah balení tiskárny
Tiskový ovladač na CD, Instalační příručka
Identifikační software
Čistící tyčinky
Čistící váleček
USB kabel
Zdroj
Zdrojový kabel

