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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda drukowania
Kolor – termosublimacja, druk retransferowy
Grawerowanie laserowe
 •   Technologia MOPA, laser światłowodowy
 •   Moc: 10W

Tryb drukowania
Obustronna

Rozdzielczość drukowania

Wydajność

Obsługiwane typy kart
PC, PET 
ISO CR80 (53,98 x 85,60 mm) 

Pojemniki na karty
Podajnik  wejściowy: 250 kart (0.76mm – 30mil grubośc i / kartę)
Odbiornik wy jściowy: 250 kart  (0.76mm – 30mi l grubości / kartę

Połączenie
USB 2.0

Opcje kodowania
   Koder pasków magnetycznych ISO7811
   Koder kart stykowych/bezstykowych
Inne opcje
  Moduł laminujący Matica MC-L (jedno- lub dwustronny)
  Ręczny zamek
Opcje ochrony laserowej

- Visual Security Elements (VSE)
   - Opcje ochrony wizualnej CLI/MLI 
   - MSPI™ (Matica Secure Protected Image) – wymaga opcji wizji
   - Efekt wypukłości
  Wizja: przesunięcie rejestracj
  Wizja: odczyt MRZ
Opcje odczytu optycznego (integracja)

Kody 1D/2D
Kamera cyfrowa do rozpoznawania tekstu OCR

Oprogramowanie
   Laser Layout editor
Wymiary (głębokość x szerokość x wysokość)
   Moduł drukujący: 436mm x 340mm x 297mm
   Moduł laserowy: 600mm x 400mm x 800mm
Waga
   Moduł drukujący: 20 kg
   Moduł laserowy: 30 kg
Gwarancja

Moduł drukujący: 3 lata
Głowica drukująca: dożywotnia

  

Stworzony z myślą o najwyższej niezawodności i ochronie, LCP9660 
to rozwiązanie „one-pass” (obustronna laminacja) do wydawania 
kart wysokiej jakości na potrzeby rządowe lub korporacyjne. 
Druk w kolorze, laserowe grawerowanie oraz laminacja „inline” 
zapewnia najwyższy poziom ochrony kart podczas ich personalizacji. 
Jest również najbardziej zaawansowaną technologią pozwalającą 
spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Moduł do druku w kolorze osiąga wydajność „iście detektywistyczną” 

odblaskowych nie stanowią dla niego problemu.  Grawer laserowy
wymusza najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez nakładanie 
warstwy ochronnej do celów autentykacji (dotyk palca), bądź graweruje 
informacje w karcie na stałe. System ten jest też w stanie wyprodukować
wiele wizualnych elementów bezpieczeństwa (VSE) takich jak obrazy
wielolaserowe (MLI), zmienne obrazy laserowe 
(Matica Secure Protected Image) i obrazy chronione laserowo, 
które są maksymalnie zabezpieczone

     
w kwestii ochrony przed fałszowaniem

 

System personalizacji laserowej Matica LCP9660 powstał by spełniać 
najwyższe wymagania w zakresie ochrony dóbr korporacyjnych, jak i chronić

 

używane  w miejscach potrzebujących najwyższego bezpieczeństwa.

LCP9660
SYSTEM DO LASEROWEJ PERSONALIZACJI W KOLORZE

(1)
Pod warunkiem korzystania z taśm chromXpert  

Drukarki MATICA 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. 

UNICARD SA
009 98 93 21 84+  

www.unicard.pl

 

zapytania@unicard.pl

ul. Łagiewnicka 54
30-417 Kraków

UNICARD SA jest wyłącznym dystrybutorem MATICA w Polsce.

(CLI), MSPI™ 

Na przestrzeni lat, wydawanie kart bezpiecznych i niemożliwych 
do podrobienia stało się głównym celem �rmy MATICA. 
Organizacje rządowe stale rozwijają nowe metody walki z fałszerstwem, 
a system personalizacji laserowej LCP9660 jest bliżej by osiągnąć ten cel. 
Dzięki zaletom płynącym z zaawansowanych funkcji zabezpieczeń wizualnych 
(druk w wysokiej rozdzielczości) oraz mocy technologii grawerowania w karcie.
MATICA jest dzisiaj liderem w swojej branży.

Od chwili uruchomienia, LCP9660 natychmiast wkracza do akcji i jest 
od razu gotowy do pracy, gdyż laser nie musi się nagrzewać. 
Kolejną zaletą jest fakt, że LCP9660 wymaga zaskakująco mało od strony 
użytkownika w kwestii utrzymania – wystarczy regularne czyszczenie soczewek. 
Nowy i odporny na zarysowania system transportu TRIPODE (patent w trakcie)
w module laserowym MC-LX pozwala na automatyczne umieszczenie kart 
w odbiorniku bez ryzyka powstania zarysowań. Sprzęt posiada również  
mechanizm odwracania kart oraz pionową regulację ostrości by zredukować
dodatkowe czynności, dzięki czemu aktywacja opcji jest praktycznie 
bezobsługowa.

)

Kolor: termosublimacji: 600x600 dpi
Laser: 300 x 1600 dpi. Wysoka jakość skali szarości do zdjęć na identy�katorach

Około 120 kart na godzinę (dla przeciętnej karty z różnymi informacjami
oraz przy grawerowaniu laserowym 300 dpi)

- mikrotekst i wykorzystywane tuszy ultra�oletowych, czy nawet tuszy

dokumenty takie jak prawa jazdy, dowody osobiste oraz identy�katory

Dwie główne cechy przemawiające za LCP9660 to druk w kolorze 
i grawerowania laserowe. Drukarka retransferowa MC660 wykorzystuje 
technologię termosublimacji oraz wspiera „over-the-edge”
(drukowanie na krawędzi) w niezwykłej rozdzielczości 600 x 600 dpi. 
Gdy karta tra� do grawera laserowego MC-LX (bazującego na technologi MOPA),
jest umieszczana w module laminacyjnym inline (MC-L) i zyskuje świeżą 
warstwę czystego (hologra�cznego lub spersonalizowanego) laminatu. 
     
     
 


