
Drukarka Kart  Evolis AVANSIA

Drukarka kart Avansia to nowoczesne urządzenie, przystosowane do wydruku wysokiej jakości kart w technologii retransfero-
wej. Avansia to wyjątkowo wytrzymała drukarka zapewniająca wysoką trwałość drukowanych kart. Jest idealna do nadruku kart 
identy�kacyjnych dla pracowników, kart kontroli dostępu, kart lojalnościowych, kart wstępu na imprezy masowe, dowodów 
osobistych czy dokumentów prawa jazdy.
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI NADRUK
Rozdzielczość drukowania (600dpi) pozwala na perfekcyjne odwzorowanie projektu gra�cznego: obrazów, zdjęć, znaków 
wodnych. Możliwy jest także nadruk poza polem nadruku- drukowanie aż do  krawędzi karty.
KOMPATYBILNOŚĆ
Retransferowa drukarka kart Avansia może drukować na wszystkich rodzajach kart (PVC, PET, ABS, poliwęglanowe), a także na 
nierównych powierzchniach kart zbliżeniowych. 
MAKSYMALNA PRODUKTYWNOŚĆ
Avansia jest drukarką kart przeznaczoną do wieloletniej bezawaryjnej pracy, umożliwiającą dwustronny, kolorowy nadruk aż do 
140 kart na godzinę. Dzięki dużej pojemności podajnika kart i odbiornika (po 250 kart) oraz dużej wydajności materiałów eksplo-
atacyjnych (500 wydruków/ rolka) można drukować większą ilość kart bez przerwy.
TRWAŁOŚĆ NADRUKU
Drukarka posiada standardową 3-letnią gwarancję oraz dodatkowo dożywotnią gwarancję na głowicę drukującą. Avansia może 
pracować w krytycznych, przemysłowych warunkach środowiskowych (kurz, zapylenie, wysoka temperatura),
WYJĄTKOWE BEZPIECZEŃSTWO
Drukarka jest zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem elektronicznym kluczem RFID. Mechaniczna blokada klawiatu-
ry, dostępna jako dodatkowa opcja zabezpiecza przed dostępem niepowołanych osób do materiałów eksploatacyjnych. Avansia 
posiada opcjonalnie różne kodery kart zbliżeniowych.

UNICARD SA jest wyłącznym przedstawicielem Evolis w Polsce. Firma dostarcza drukarki, materiały eksploatacyjne oraz prowadzi autoryzowany 

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. UNICARD SA zapewnia wsparcie techniczne w dostosowywaniu drukarek Evolis do indywidualnych potrzeb 

klienta.
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Wszystkie użyte nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli.

- ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU 600 DPI
- MOŻLIWOŚĆ DWUSTRONNEJ PERSONALIZACJI KART
- MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA RÓŻNYCH OPCJI KODOWANIA
- ELEKTRONICZNY KLUCZ DO ZABEZPIECZANIA DRUKARKI
- PANEL KONTROLNY NA PRZODZIE DRUKARKI Z 4 PRZYCISKAMI, WYŚWIETLACZEM LCD ORAZ WSKAŹNIKIEM STATUSU
- PODAJNIK I ODBIORNIK KART MIESZCZĄCE 250 KART

PARAMETRY TECHNICZNE:
- Dwustronny nadruk (standardowo)
- Możliwy nadruk poza polem nadruku
- Termo sublimacyjna kolorowa i monochromatyczna retransferowa
- Głowica drukująca  600 dpi 
- 64 MB pamięci (RAM)
- Zaprojektowana do dużych i średnich nakładów kart
WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA:
- Jednostronnie- 25s/karta- 144 kart na godzinę
- Dwustronnie- 37,5/karta- 96 karta na godzinę
DODATKOWE MODUŁY KODOWANIA:
Dostępne moduły:
• kodowanie na pasku magnetycznym (ISO 7811)
• stykowe i bezstykowe kodowanie
- Opcje kodowania mogą być łączone
- Wbudowany koncentrator USB
INTERFEJS:
- USB 2.0
- Ethernet TCP-IP 10 BaseT, 100BaseT
BEZPIECZEŃSTWO:
- Elektroniczny klucz RFID
- Gniazdo zabezpieczające (typu Kensington)
- Scentralizowany system zabezpieczający chroniący przed dostępem do  
czystych kart i taśmy
SPECYFIKACJE KART:
- Podajnik i odbiornik kart: 250 kart
- Taca na odrzucone karty: 30 kart
- Grubość kart: 0.76 mm, manualna regulacja
- Typy kart: PVC, PET-F, PET-G, poliwęglanowe, złożone PVC
- Karty ABS
- Format kart: ISO CR80-ISO 7810 (53.98 x 85.60 mm)
TAŚMA EVOLIS HIGH TRUST:
- Film retransferowy:  500 wydruków z rolki
- Film retransferowy hologra�czny: 400 wydruków z rolki
- Wstążka YMCK: 500 wydruków z rolki
- Wstążka YMCKK: 400 wydruków z rolki 
- Wstążka YMCKI (dla inteligentnych kart): 400 wydruków z rolki
- Wstążka YMCKH (dla poliwęglanowych kart): 400 wydruków z rolki
OPROGRAMOWANIE:
- Kompatybilna z Windows XP SP2 32, Vista 32, W7 32/64 oraz W8 32/64
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