
Drukarka kart Evolis BADGY200

Drukarka kart Badgy200 to niedroga drukarka dedykowana do błyskawicznej produkcji kolorowych identy�katorów, 
pojedyńczo lub w małych partiach.
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE
Badgy200 to kompleksowe rozwiązanie składające się z: ekonomicznej drukarki kart plastikowych, oprogramowania 
do ich zaprojektowania oraz zestawu materiałów eksploatacyjnych (kolorowa taśma i czyste karty) niezbędnych do 
100 wydruków.
PROSTA I ŁATWA W UŻYCIU
Drukarka kart Badgy 200 pozwala na jednostronny wydruk kolorowych kart z dużą rozdzielczością (300dpi) i prędko-
ścią (do 100 kolorowych kart na godzinę). Rozwiązanie to jest wyjątkowo łatwe i samodzielne w używaniu. Drukarkę 
Badgy200 instaluje się jak standardową drukarkę biurową, karty można sprawnie zaprojektować wraz z importem 
informacji bazy danych, a identy�katory można drukować partiami lub pojedynczo.
KOMPAKTOWA DRUKARKA
Badgy200 waży niecałe 2 kg i zajmuje wyjątkowo mało miejsca, a z kolei taśmy do drukarki są łatwe do wymiany i  są 
automatycznie wykrywane przez drukarkę. Takie rozwiązanie daje pełną samodzielność w wydruku kart, kiedy tylko 
są niezbędne. W razie potrzeby drukowania kart w innym miejscu, urządzenie można przenieść w wygodnej torbie i 
zainstalować ją bezproblemowo w dowolnym miejscu.
EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE
Drukarka kart Badgy 200 to także bardzo ekonomiczne rozwiązanie, koszt wydruku pojedynczej karty jest bardzo 
niski, nawet jeśli drukujemy niewielkie nakłady. Inwestycja poniesiona na to kompleksowe i kompaktowe rozwiązanie 
zwraca się  już w przypadku druku na poziomie 200 kart rocznie.

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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- ZBIÓR SZABLONÓW KART (DOSTĘPNY ONLINE)
- OPROGRAMOWANIE DO PERSONALIZACJI KART (BADGE STUDIO)
- PANEL KONTROLNY LED
- WYDRUK KOLOROWEJ KARTY W CIĄGU 38 SEKUND
- PODAJNIK I ODBIORNIK NA 25 KART
- WEJŚCIE USB
- PAKIET MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO WYDRUKU 100 KART

PARAMETRY TECHNICZNE:
- Jednostronne drukowanie
- Drukowanie od krawędzi do krawędzi
TRYBY DRUKOWANIA:
- Termosublimacyjna kolorowa i monochromatyczna termotransferowa
- 2 miliony kolorów
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU:
- Głowica drukująca  300 dpi 
- 16 MB RAM
WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA:
- Kolorowo (YMCKO)- 38s/karta- 95 kart na godzinę
- Monochromatycznie- 11s/karta- 325 kart na godzinę
BEZPIECZEŃSTWO:
- Miejsce na gniazdo zabezpieczające (typu Kensington)
- Rodzaj złącza: USB 1,1 (kabel w komplecie)
SPECYFIKACJE KART:
- Pojemność podajnika i odbiornika: 25 kart
- Taca na odrzucone karty: 30 kart
- Grubość kart: 0.50 mm
- Typy kart:  PVC
- Format kart: ISO CR80-ISO 7810 (53.98 x 85.60 mm)
TAŚMY BADGY:
- Wydajność  taśmy:  YMCKO (załączona w zestawie): 100 wydruków na 
rolkę, czarna monochromatyczna taśma: 500 wydruków na rolkę
- Automatyczne rozpoznanie i kon�guracja
OPROGRAMOWANIE:
• Evolis Badge Studio w pakiecie, do projektowania i drukowania :
-import danych z bazy
-systemy operacyjne: Windows XP Sp3 32/64, Vista 32/34, W7 32/64, W8 
32/64, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
• Oprogramowanie Badgy Premium Suite dla Windows w pakiecie:
-sterowniki
-narzędzie do zarządzania i kon�guracji drukarki z gra�cznymi powiado-
mieniami
-pomoc techniczna 24/7
-kompatybilne z Windows XP, Vista, W7, W8
CERTYFIKATY:
- Wydłużony czas czuwania i zredukowana konsumpcja energii
- ERP 2009/125/CE
- CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC
- RoHs
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