
DRUKARKA
RETRANSFEROWA 



Drukarka XID8100 to perfekcyjne rozwiązanie do codziennej pracy w celu 
personalizacji wszystkich rodzajów kart. Ze względu na użycie technologii 
retransferowej, drukarka jest zdolna do wykonywania nadruków od krawędzi
do krawędzi, bez względu na zastosowany projekt karty czy gra�czny design. 
Sprawdzona, modularna koncepcja umożliwia w każdej chwili rozbudowę 
o kolejny moduł. Standardowo drukarka występuje w wersji jednostronnej, 
którą można rozbudować o różne opcje, w tym o moduł dwustronny.

Technologia retransferowa pozwoli drukarce wykonywać nadruk 
na kartach wykonanych z różnych materiałów takich jak PVC, ABS, PET, 
karty hybrydowe, a nawet karty z poliwęglanu. Zamykany odbiornik
i frontowy system ładowania z wymiennymi kartridżami na folię

Silnik drukarki oparty jest na metalowej ramie, która zapewnia stabilność, 
jak i precyzję dla modułu drukującego. Kompaktowy i atrakcyjny design

 

XID8100
DRUKARKA RETRANSFEROWA NA START

SPECYFIKACJA

Metoda drukowania: Retransfer
Retransfer

Tryb drukowania: 
Nadruk jedno- lub dwustronny (jako opcja) od krawędzi do krawędzi 

Rozdzielczość drukowania: 
300 dpi

Prędkość drukowania: 
Do 102 kart/godz (jednostronnie)

Obsługiwane typy kart: 
PVC, kompozytowy PVC, ABS, PET, 
poliwęglan (ISO ID-1/CR-80 85.60 x 53.98 mm)

Grubość kart: 
0.25 – 1.02 mm (wymagana regulacja podajnika)

Pojemność podajnika wejściowego: 
200 kart (0.76 mm)

Pojemność podajnika wyjściowego: 
100 kart (0.76 mm)

Interfejs: 
USB 2.0 oraz Ethernet

Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32/64 bit)

Zasilanie:
100/120 V oraz 220/240 V, 50/60 Hz, zgodne z normami FCC, CE, UL, GOST-R, CCC

Środowisko pracy: 
15°C - 30°C, 35% - 70% wilgotności bez kondensacji

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 
343 x 322 x 360 mm

Waga: 
13.9 kg (z wyłączeniem opcjonalnych elementów wbudowanych)

Gwarancja: 
Drukarka – 24 miesiące, 
Głowica – dożywotnia (pod warunkiem korzystania z materiałów 
eksploatacyjnych EDIsecure® oraz po spełnieniu określonych warunków)

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
 +48 12 39 89 900

www.unicard.pl

 

zapytania@unicard.pl

ul. Łagiewnicka 54
30-417 Kraków

UNICARD SA jest wyłącznym dystrybutorem MATICA w Polsce.

Do połączenia drukarki z komputerem można użyć złącza USB lub Ethernet, 
Wszelkie ważne informacje o drukarce jak i jej status pokazywane są na 
wyświetlaczu LCD, a ustawienia można zmieniać, za pomocą czterech 
przycisków umieszczonych pod wyświetlaczem. 

*Uwaga: korzystanie z folii innych �rm może znacznie wpłynąć 
  na wydajność drukowania i naruszyć warunki gwarancji.
  Dane w tej ulotce mogą ulec zmianie

XID8100 pracuje z nową folią SRT oraz z �lmem retransferowym.

i �lm retransferowy pozwala na uzupełnianie zasobów łatwo i szybko

sprawia, że drukarka z powodzeniem sprawdzi się w każdej przestrzeni 
biurowej. Drukarki retransferowe Matica, XID8100 posiada dożywotnią
gwarancję na głowicę, przy korzystaniu z materiaów eksploatacyjnych
�rmy Matica. 


