
ZWIĘKSZONA PRODUKTYWNOŚĆ

•  Primacy personalizuje karty w kolorze 
w rekordowym czasie: aż do 225 kart 
na godzinę w przypadku nadruku 
jednostronnego (140 kart na godzinę 
w przypadku nadruku dwustronnego).

 

• 
 
Drukarka oferuje wysoki stopnień 
autonomiczności dzięki podajnikowi 
o dużej pojemności oraz odbiornikowi 
do zadrukowanych kart.

PROFESJONALNY NADRUK

• 
na poziomie 300 dpi oraz nadruk na całej 
powierzchni w celu zapewnienia 
optymalnej jakości.

• 
 
Dzięki możliwości rozszerzonej obróbki

w wysokiej rozdzielczości i jeszcze bardziej 
precyzyjną jakość w przypadku 
druku monochromatycznego.

SKALOWALNOŚĆ

•  Primacy ewoluuje wraz z Twoimi potrzebami 
i pozwala na uruchomienie nadruku dwustronnego 
w mgnieniu oka.

• 

SZYBKA I WSZECHSTRONNA 
DRUKARKA DO KART

PRIMACY

Drukarka Primacy jest niezwykle szybka i wydajna. Dzięki zaawansowanym technologiom kodowania 
drukarka Primacy to najlepsze rozwiązanie do wydawania spersonalizowanych kart, od najprostszych 
do najbardziej bezpiecznych. Primacy jest dostępna w dwóch wariantach (nadruk jedno- i dwustronny) 
i jest idealnym wyborem do drukowania oraz kodowania średnich i dużych nakładów kart.

Primacy oferuje rozdzielczość fotogra�czną

gra�cznie otrzymujesz wierny czysty obraz

Twoja drukarka może być również 
wzbogacona o moduł laminujący oraz 
kodery do pasków magnetycznych, kart stykowych 
i bezstykowych.



Podajnik oraz odbiornik
do kart z przodu drukarki

GŁÓWNE CECHY /  

Łatwa obsługa oraz automatyczne 
rozpoznawanie folii

CECHY OGÓLNE
•  Termosublimacja bezpośrednio na kartę 

(bądź z wykorzystaniem żywicy)
•   Nadruk jednostronny na całej powierzchni 

(opcjonalna modernizacja do nadruku dwustronnego)
•   Standardowa rozdzielczość 300 x 300 dpi
•   Personalizowana rozdzielczość 300 x 600 dpi 

(kolor i mono) lub 300 x 1200 dpi (mono) 
•  32 MB pamięci RAM w standardzie (64 MB dostępne jako opcja)1

•   Moduł do laminowania dwustronnego 
(Card Lamination Module – CLM) jako opcja 1

•   Dostępne kolory: ognista czerwień, brylantowy błękit

WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA 1
•   Nadruk jednostronny:
 -  Kolor (YMCKO): 190-225 kart na godzinę
 -  Mono: 800-1000 kart na godzinę
•   Nadruk dwustronny:
 -  Kolor (YMCKO-K): 140 kart na godzinę

SPECYFIKACJA ZARZĄDZANIA KARTAMI
•   Pojemność podajnika: 100 kart (0.76 mm - 30 mil)   
•    Pojemność odbiornika wyjściowego: 100 kart (0.76 mm - 30 mil)
•   Odbiornik z tyłu dla kart bez pokryw (50 kart, 0,76 mm - 30 mil)
•   Grubość kart: 0.25 mm – 1.25 mm, (10 - 50 mil)  regulowany 

(0.25 mm tylko dla nadruku mono)

 

•   Obsługiwane typy kart: PVC, kompozytowy PVC, PET, ABS , 
karty ze specjalną powłoką (lakierowaną) 

•   Format kart: ISO CR80 – ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)

INTERFEJS
•   USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), dołączony kabel
•   Ethernet TCP-IP 10baseT, 100baseT
•  

DODATKOWE MODUŁY KODUJĄCE
•   Dostępne moduły:
 -  Koder do pasków magnetycznych ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 -  Stacja do kart stykowych ISO 7816-2
 -  Koder do kart stykowych – PC/SC, EMV 2000-1
 -   Koder do kart bezstykowych – ISO 14443A, B, ISO15693, 

(zgodnośc z normami EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI 
EN 302 208 lub FCC par. 15.247)

  
  
  
 -  Inne określone kodery na żądanie
•   Wewnętrzne porty USB
•   Kodowanie USB po IP przez dodatkowy moduł 

USB Net Server, na żądanie
•   Wymienione opcje można połączyć
•   Montaż fabryczny lub na miejscu

BEZPIECZEŃSTWO
•   Wsparcie dla blokady Kensington®
•   Szyfrowanie danych dla kart magnetycznych 1

•   Blokada systemu jako opcja 1

WYŚWIETLACZ
•   Diody LED
•   Kolorowy ekran dotykowy jako opcja
•

alerty odnośnie czyszczenia, niski poziom taśmy (lub brak) itp.

2  

FOLIA  EVOLIS HIGH TRUST®
W celu zmaksymalizowania jakości oraz wytrzymałości 
drukowanych kart, żywotności głowicy oraz zachowania 
niezawodności drukarki należy używać folii Evolis High Trust®

 

 
•   Automatyczne rozpoznawanie oraz ustawianie
•   Dostarczane w kasetach w celu łatwego transportu
•   Oszczędna folia do druku monochromatycznego
Lista folii dostępna pod adresem www.evolis.com

OPROGRAMOWANIE
•   Drukarka jest dostarczana wraz z Evolis Premium Suite® dla Windows 
 -  Sterowniki drukarki
 -   Evolis Print Center do zarządzania drukarką oraz jej ustawieniami

3

 -  Wsparcie online 24/7
 -   Kompatybilne z Windows (32/64 bit): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
•   Dostarczana z cardPresso XXS w celu projektowania 

 -  Wewnętrzna baza danych (nieograniczona ilość rekordów)
 -  Windows (począwszy od wersji XP) oraz Mac OS X
•  Dostarczana ze sterownikami do Mac OS X (od 10.6 wzwyż)
•   Wsparcie dla systemów Linux na żądanie
•   Evolis Premium SDK do zdalnego nadzorowania 

drukarki jak i do ułatwienia i przyspieszenia procesu integracji 
z systemami IT

 

 
•   Tryb czuwania, tryb uśpienia oraz zredukowane zużycie energii
•   CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
•   RoHS

ROZMIAR I WAGA 
•   Rozmiar (wys x sz x gł): 247 x 205 x 381 mm 

(z odbiornikiem dla kart z defektami: 247 x 205 x 487 mm) 
 
 
•   Waga: 4.02 kg (z odbiornikiem dla kart z defektami: 4.11 kg)
 

GWARANCJA
•   3 lata gwarancji (drukarka oraz głowica) 4

•   Wydłużona gwarancja dostępna jako opcja

Odbiornik dla kart 
z defektami z tyłu

MODEL Z KOLOROWYM EKRANEM DOTYKOWYM
                                                                                          DO INTERAKCJI Z DRUKARKĄ 

EKOLOGICZNY DESIGN, CERTYFIKATY 
ORAZ DEKLARACJA ZGODNOŚCI

1

Drukarki EVOLIS posiadają gwarancję producenta (okres gwarancji zależy od modelu drukarki),
która realizowana jest w Autoryzowanym Centrum Serwisowym UNICARD SA. 
Autoryzowany serwis otacza drukarki kart plastikowych i użytkownika opieką i udzielą wszelkiej pomocy 
w zakresie instalacji oraz eksploatacji.

@2021 UNICARD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie należa do ich prawowitych właścicieli. 

009 98 93 21 84+  

www.unicard.pl

 

zapytania@unicard.pl

ul. Łagiewnicka 54
30-417 Kraków

UNICARD SA jest wyłącznym dystrybutorem EVOLIS w Polsce.

Wi� 802.11b/g

Gra�czne powiadomienia z drukarki

i edycji identy�katorów
MIFARE, DES�re, HID iCLASS, UHF-

1 W określonych warunkach
2 Zależy od wersji systemu Windows®
3 Wymaga wersji .net 4.0
4 Gwarancja pod warunkiem przestrzegania określonych warunków i stosowania folii Evolis High Trust®

Evolis Print Manager do powiadomień gra�cznych -


