
Te c h n o l o gi e s  fo r  a  s a fe  wo r l d

      DRUKARKA 
RETRANSFEROWA 

MC660 jest bardzo szybka – 170 kart na godzinę 
przy wykonywaniu nadruku jednostronnego.

EDIsecure™ MC660
DRUKARKA RETRANSFEROWA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

   
- Wysoka rozdzielczość (600 dpi)

- Do 170 kart w kolorze na godzinę

- Niezawodna i łatwa w użyciu

- Drukowanie na żądanie lub hurtowe

- Dożywotnia gwarancja na głowicę

Drukarka MC660 jest niezwykle kompaktowa, dzięki czemu idealnie dopasuje się do każdego
miejsca pracy. Urządzenie drukuje w rozdzielczości 600 dpi na wielu materiałach 
(PVC, PET, poliwęglan, ABS). Drukarka znakomicie odzwierciedla obrazy i żywe kolory, co czyni
ją świetnym wyborem dla najbardziej wymagających klientów.

Niezawodna i łatwa w użyciu, drukarka do kart 
Matica EDIsecure™ MC 660 oferuje wysoką 
wydajność nadruku na kartach wykonanych 
z różnych materiałów dzięki technologii
retransferowej. Technologia ta umożliwia 
nadruk na całej powierzchni karty – nawet 
na krawędziach. Nierówna powierzchnia kart 
również nie stanowi dla drukarki 
MC660 żadnego problemu.

Wysoka jakość obrazu wyjściowego oraz dobre 
odwzorowanie kolorów dostarczy Ci dokładnie 
takich rezultatów jakich oczekujesz. 
Drukarka bardzo dobrze radzi sobie również 
z mikrotekstem, który w połączeniu z folią UV 
i nową folią zabezpieczającą (YMCKSc) zwiększa
ilość elementów ochronnych (VSE) na karcie 
w celu poprawy jej bezpieczeństwa.

Podajnik wejściowy w formie kasety o pojemności 
250 kart jest zlokalizowany na górze drukarki w celu
ułatwienia dostępu. 



- Dokumenty rządowe
 (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) 

- Karty korporacyjne
- Karty kontroli dostępu
- Legitymacje studenckie
- Karty klienta / lojalnościowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  
  

Metoda drukowania    Termosublimacja retransferowa
Rozdzielczość drukowania    600 x 600 dpi
Obszar nadruku    Do krawędzi (karty CR-80)
Tryb drukowania    
Prędkość drukowania  (2)

Grubość kart     0.25 mm – 1.0 mm
Obsługiwane typy kart     PVC, PET-G, PET, ABS, poliwęglan
Pojemność podajnika wejściowego   250 kart (0.76 mm)
Pojemność odbiornika wyjściowego   250 kart (0.76 mm)
Interfejs użytkownika    Dwuwierszowy wyświetlacz LCD

      Dioda LED
Opcje kodowania    Koder kart magnetycznych ISO7811

      Koder kart stykowych / zbliżeniowych
Inne opcje    Moduł laminujący Matica MC-L (jedno- lub dwustronny)
      Blokada ręczna

Interfejs komunikacyjny   USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), dołączony kabel USB
      Ethernet 10BaseT, 100BaseT

      Port szeregowy RS-232C
Systemy operacyjne (sterowniki)  Windows 10 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 
      Windows Vista (32 bit), Windows Server 2008 R2
Gwarancja     3 lata na drukarkę

     Dożywotnia na głowicę (1)

Wymiary drukarki (wysokość x szerokość x głębokość) 436 x 340 x 297 mm
Waga    20 kg
Zasilanie   AC90/125V, 220-240V, 50-60 Hz
Środowisko pracy                        Temperatura: 10°C - 30°C 
                          Wilgotność: 20% - 80% (bez kondensacji)

EDIsecure™ MC660
DRUKARKA RETRANSFEROWA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

(1) Pod warunkiem używania folii chromXpert®
(2)Podczas korzystania z natywnego sterownika dla Windows®

Obustronny (standardowa kon�guracja)
170 kart na godzinę (YMC jednostronny, druk hurtowy) 

Zestaw z podwójną blokadą elektroniczną (tylko dla niektórych partii drukarek)

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. 
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UNICARD SA jest wyłącznym dystrybutorem MATICA w Polsce.


