
Drukarka do kart Evolis Zenius

Zenius to idealne narzędzie do jednostronnego drukowania kart kolorowych i monochromatycznych metodą termo-
sublimacji w wysokiej jakości. Drukarka przeznaczona jest do druku małych nakładów kart. Typowe zastosowanie 
drukarki to druk identy�katorów, kart kontroli dostępu, kart lojalnościowych itp. Drukarka Zenius korzysta z materia-
łów eksploatacyjnych Evolis High Trust©. Tak oznaczone materiały zapewniają optymalną jakość druku i łatwą wymia-
nę folii do drukowania. Folie do drukowania umieszczone są w kasetach. Dzięki chipowi na kasecie, drukarka automa-
tycznie identy�kuje typ folii i kon�guruje ustawienia. Drukarka może być rozbudowana o koder kart magnetycznych, 
stację elektronicznych kart stykowych lub koder elektronicznych kart zbliżeniowych MIFARE®. Dzięki wyposażeniu 
drukarki w koder, możliwe jest równoczesne drukowanie kart i zapisywanie na nich danych. Takie rozwiązanie minima-
lizuje ryzyko pomyłek jakie mogą się zdarzać przy ręcznym kodowaniu zadrukowanych wcześniej kart.

W odróżnieniu od drukarek innych typów, aby rozbudować drukarkę o koder, nie jest konieczne odsyłanie drukarki 
do serwisu. Kodery mogą zostać zainstalowane przez użytkownika samodzielnie  w miejscu użytkowania drukarki. 
Zenius posiada certy�kat ENERGY STAR i spełnia wytyczne zmniejszonego poboru energii wg Europejskiej Dyrektywy 
ErP. Wraz z drukarką dostarczane jest oprogramowanie Evolis Premium Suite©. Oprogramowanie to stanowi ,,serce’’ 
wszystkich nowych drukarek Evolis i służy do zarządzania pracą drukarki. Okna dialogowe informują o statusie druko-
wania, wykorzystaniu folii i innych zdarzeniach systemowych. Oprogramowanie zapewnia też bezpośredni dostęp do 
24-godzinnego internetowego Centrum Pomocy Evolis.
Charakterystyczną cechą drukarki jest zwarta forma, która ułatwia przechowywanie. Karty do druku mogą być poda-
wane ręcznie lub z wykorzystaniem automatycznego podajnika mieszczącego 50 kart. Drukarka wyposażona jest w 
odbiornik na 20 zadrukowanych kart. Małe wymiary oraz fakt, że podajnik i odbiornik umieszczono z przodu urządze-
nia, pozwalają zmieścić drukarkę na biurku, ladzie sklepowej itd. Drukarka Zenius waży zaledwie 3,3 kg i jest w swojej 
kategorii najlżejsza. Drukarka jest również bardzo cicha. Podczas pracy poziom dźwięku nie przekracza 54 dB.
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Wszystkie użyte nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli.

- DRUK KOLOROWY LUB MONOCHROMATYCZNY
- NADRUK JEDNOSTRONNY
- WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU
- 2 LATA GWARANCJI **
- ZWARTA OBUDOWA 
- FOLIE DO DRUKU W KASETACH
- MOŻLIWOŚĆ ZADRUKU CAŁEJ POWIERZCHNI KARTY TZW. ‘’EDGE TO EDGE’’ 

Drukarka do kart Evolis Zenius

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj i typ nadruku:                   kolor / mono, typ jednostronny
Rozdzielczość druku:                  300 dpi  
Prędkość druku kolor (YMCKO)*: od 120 do 150 kart/godz.
Prędkość druku monochrom.*: od 400 do 500 kart/godz.
Podajnik kart:                                       na 50 kart o grubości 0,76 mm (30 mil)
Odbiornik kart:                                   na 20 kart o grubości 0,76 mm (30 mil)
Grubość kart:                                   0,25-0,76 mm (10-30 mil)
Monochrom. folie do drukarki: czarna-2000 kart/rolka
                                                                            czerwona, zielona, niebieska-1000 kart/rolka
                                                                    biała, złota, srebrna-1000 kart/rolka
                                                                    czarna z warstwą "overlay" (KO)
                                                                    - 600 kart/rolka
Kolorowe folie do drukarki: kolorowa pięciopanelowa (YMCKO)
                                                                    - 200 kart/rolka
                                                                    kolorowa półpanelowa (YMCKO)
                                                                    - 400 kart/rolka
Specjalne folie do drukarki:  folia BlackWAX do nadruków na kartach
                                                                     z tworzywa ABS i powlekanych
                                                                    w specjalny sposób - 1000 kart/rolka
                                                                    hologra�czna - 400 kart/rolka
                                                                    folia "zdrapka" - 1000 kart/rolka
                                                                    biała do nadruku paska do podpisu
                                                                    - 1000  kart/rolka
Sterowniki:                                             Windows® XP (lub wyższe),  Mac OS 
                                                                    Mac OS X i Linux OS (na żądanie)
Kodery (opcj., można łączyć):         koder paska magnetycznego
                                                                    koder kart stykowych i bezstykowych
Wyposażenie dodatkowe: zestaw czyszczący
Pamięć RAM:                                         16 Mb
Interface:                                                  USB, Ethernt (opcja)
Zabezp. antykradzieżowe:               Kensington® Lock
Zasilanie:                                   110-240 V AC, 1,8 A; drukarka 24 V DC, 3 A
Gwarancja:                                               2 lata **                                  
Kolor pokrywy:                                      czerwony transparentny, brązowy transp.
Wymiary (dł. x szer. x wys.):              205 x 310 x 195 mm
Waga:                                                        3,3 kg

* Prędkość druku zależy od projektu gra�cznego karty.
** Warunkiem jest przestrzeganie zasad zapisanych w warunkach gwarancji m.in. okresowe
     czyszczenie drukarki oraz używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Evolis.


