
ZWIĘKSZONA PRODUKTYWNOŚĆ

•  Dzięki podajnikowi oraz odbiornikowi 
mieszczącymi po 500 kart, drukarka 
Quantum jest w stanie dostarczyć 
w ciągu godziny ponad 1000 kart 
monochromatycznych, bądź 150 kart 
w kolorze. 

• 

 

UNIWERSALNA I WSZCHSTRONNA

•  Quantum została zaprojektowana do 
personalizowania na miejscu, bezpośrednio
przez użytkownik. Na przykład bardzo łatwo
możesz dodać lub odwrócić koder.

•  System produkcji kart adaptuje 
się do Twoich stale ewoluujących potrzeb:
nadruk jedno- i dwustronny, różnorodne 
moduły kodujące, rozmaite opcje drukowania
oraz wsparcie wielu typów kart.

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE

•  Quantum dostosowana jest do dużej ilości kart 
zachowując, wysoką jakość nadruku. 
Dzięki temu jest to niezwykle ekonomiczna 
alternatywa dla przemysłowych drukarek do kart.

•  Możesz kontrolować swoje koszty i produkcję 
drukując karty samodzielnie bez konieczności
zlecania na zewnątrz.

Drukarka Quantum to rozwiązanie do drukowania oraz kodowania dużych nakładów kart. Personalizuje  
je z obu stron w odcieniach szarości lub w kolorze z rekordową prędkością.
Quantum to połączenie zalet standardowej drukarki do kart oraz mocy drukarki przemysłowej 
w celu scentralizowania produkcji kart plastikowych w dużych nakładach.

SCENTRALIZOWANY SYSTEM  

DO PRODUKCJI KART

QUANTUM

Odwracalny moduł kodowania  
(paski magnetyczne, karty stykowe 
oraz zbliżeniowe) jest całkowicie niezależny 
od modułu drukującego. Dzięki temu 
karty są kodowane i drukowane 
za jednym zamachem. 



GŁÓWNE CECHY /    
CECHY OGÓLNE
•
 -  Wersja bez mechanizmu blokującego (standard)
 -  Wersja ze scentralizowanym systemem blokującym
•   Termosublimacja bezpośrednio na kartę 

(bądź z wykorzystaniem żywicy)
•

  
Nadruk jedno- lub dwustronny 

•
  
Drukowanie na całej powierzchni (edge-to-edge)

•
  
Głowica drukująca w rozdzielczości 300 dpi (11.8 pkt/mm)

•

  
16 MB pamięci RAM pozwalające na przechowanie szablonu 
zawierającego obie strony jednej karty

 

•
  
Wymienny podajnik i odbiornik o pojemności 500 kart 
każdy (0.76 mm - 30mil)

•
  
Aluminiowa budowa, osłony z czarnego plastiku

WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA  

Nadruk jednostronny: 

-

 

Kolor (YMCKO): 150 kart na godzinę 

-

 

Mono: 1000 kart na godzinę
•

 

Nadruk dwustronny: 

-  Kolor (YMCKO-K): 115 kart na godzinę 

-  Mono: 320 kart na godzinę

INTERFEJS
•

  

USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), dołączony kabel
•

  

Ethernet TCP-IP 10baseT, 100baseT

BEZPIECZEŃSTWO
•

  

Scentralizowany system blokujący (jako opcja) 
w celu zabezpieczenia dostępu do całego urządzenia 
(w tym do kart oraz folii)

WYŚWIETLACZ
•

  

Wyświetlacz LCD (2 linie tekstu)
•

  

Dioda LED do monitorowania statusu drukarki oraz modułu kodującego

SPECYFIKACJA ZARZĄDZANIA KARTAMI
•   Odpinany i wymienny podajnik wejściowy 

oraz odbiornik wyjściowy o pojemności 500 kart każdy (0.76 mm)
•    Odbiornik dla kart z defektami  o pojemności 20 kart (0,76 mm - 30mil)
•

   
Dodatkowy odpinany pojemnik na 500 kart (0.76 mm - 30mil) 
jako opcja

•
   
Obsługiwane typy kart: PVC, kompozytowy PVC, PET, 
ABS , karty ze specjalną powłoką (lakierowaną) 1 1

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

•
  
Grubość kart: od 30 do 40 mil

OFERTA DODATKOWA
•

  
Zestaw produkcyjny (Quantum Production Pack): 
1 odpinany odbiornik z małymi drzwiami, 2 rolki czyszczące,
1 zestaw do czyszczenia

•   Zestaw zapasowy (Quantum Backup Pack): 
1 głowica drukująca, 1 odwracalny moduł kodujący, 
1 odbiornik z małymi drzwiami

DODATKOWE MODUŁY KODUJĄCE
•   Odwracalny moduł kodujący do pasków magnetycznych 

oraz kart stykowych (opatentowano)
•   Koder do pasków magnetycznych ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
•   Stacja do kart stykowych ISO 7816-2
•   Panel połączeniowy i obszar montażu własnych

jednostek kodujących użytkownika
•   Opcje kodowania:
 -  Jednostka kodująca dla kart stykowych – PC/S.C., EMV 2000-1
 -   Jednostka kodująca dla kart zbliżeniowych 

– ISO14443A & B, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 -  Inne modele na żądanie

FOLIE EVOLIS HIGH TRUST 

W celu zmaksymalizowania jakości oraz wytrzymałości drukowanych kart, 
żywotności głowicy oraz zachowania niezawodności drukarki 
należy używać folie Evolis High Trust

 

®

•   Oszczędna folia do druku monochromatycznego
Lista folii dostępna pod adresem www.evolis.com

OPROGRAMOWANIE  
•   Dostarczana z cardPresso XXS w celu projektowania 

 -   Wewnętrzna baza danych (nieograniczona ilość rekordów)
 -   Windows  (począwszy od wersji XP) oraz Mac OS X®  

•  Windows  (32/64 bit): XP SP3, Vista, W7, W8, W10®

•   Mac OS X v10.4 lub nowszy (na żądanie)
•   Linux (na żądanie)

CERTYFIKATY ORAZ DEKLARACJA 
ZGODNOŚCI
•   RoHS
•   CE, FCC, VCCI, ICES
•   EAC 2

ROZMIAR I WAGA
•   Rozmiar (wys x sz x gł): 
 -   Bez podajnika i odbiornika: 

215 x 300 x 850 mm   
 -   Z podajnikiem i odbiornikiem: 

567 x 300 x 850 mm  
•   Waga: 21.7 kg 

(bez podajnika i odbiornika: 18.3 kg) 

GWARANCJA
•   1 rok gwarancji (drukarka oraz głowica) 

ograniczona do 500 000 użyć 3

•   Wydłużona gwarancja jako opcja 

•  Odwracalna jednostka kodująca
do pasków magnetycznych 
oraz kart stykowych

• 
 
Panel połączeniowy 
i obszar montażu własnych 
jednostek kodujących użytkownika

ERGONOMICZNY SYSTEM I SZEROKO 
OTWIERAJĄCE SIĘ DRZWI W CELU 

SZYBKIEGO ZAŁADUNKU KART
Możliwość użycia folii na dużą ilość zadruków

2 kon�guracje

®

1 W określonych warunkach 
2 W zależności od modelu drukarki
3 Gwarancja w określonych warunkach oraz w przypadku używania folii Evolis High Trust®. Poprzez „użycie” należy rozumieć nadruk na kartę z jednej strony bądź zakodowanie jej.

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.

Wymienny podajnik wejściowy 
oraz odbiornik wyjściowy (po 500 kart każdy)


