
       
 

DRUKARKA 
RETRANSFEROWA 



Drukarka XID8600 to sprzęt wysokiej klasy, wzorowany na sprawdzonych 
modelach Matica XID 8xxx z ultra wysoką rozdzielczością 600 dpi. 
To idealne rozwiązanie do spełnienia potrzeb w zakresie zwiększonego 
bezpieczeństwa, przy wykonywaniu nadruków na identy�katorach takich 
jak dowody osobiste, prawa jazdy itp. Ponieważ dokumenty tego typu 
wymagają nadruku dwustronnego, XID8600 jest w standardzie wyposażona 
w moduł odwracający karty.
 

XID8600
DRUKARKA RETRANSFEROWA O WYSOKIEJ 
ROZDZIELCZOŚCI 

SPECYFIKACJA

Metoda drukowania: 
Termosublimacja retransferowa

Tryb nadruku: 
Jedno- lub obustronny (jako opcja), nadruk retransferowy „over-the-edge”

Rozdzielczość drukowania: 
600 dpi

Prędkośc drukowania: 
Do 120 kart na godzinę (nadruk jednostronny)

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

Obsługiwana grubość kart: 
0.25 – 1.02 mm (wymagane wyregulowanie podajnika)

Pojemność podajnika do kart
200 kart (0.76 mm)

Pojemność odbiornika do kart
100 kart (0.76 mm)

Interfejs: 
USB 2.0 i Ethernet

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

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

Środowisko pracy: 
Od 15°C do 30°C, wilgotność powietrza od 35% do 70% (bez kondensacji)

Wymiary drukarki: 
343 x 322 x 360 mm (długość x głębokość x wysokość)

Waga: 
13.9 kg

Gwarancja
Drukarka: 36 miesięcy
Głowica: dożywotnia 
(w przypadku korzystania z materiałów EDIsecure® oraz w określonych warunkach)

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.

Ultra wysoka rozdzielczość 600 dpi pozwala na wykonywanie nadruku o ostrym
i wyraźnym obrazie – pojedyncze znaki o rozmiarze aż do 1.3 pkt nie stanowią
dla niej problemu. Jakość nadruku „�ne-line” pozwala niemal idealnie 
odwzorować nawet najmniejsze szczegóły.

XID8600 to zaawansowany model. Z tego względu posiada najszersze 
możliwości kon�guracji w celu spełnienia wszystkich, indywidualnych potrzeb. 
Szeroki wybór modułów kodujących XID takich jak kodery do kart 
magnetycznych, zbliżeniowych czy stykowych pozwala na nadzwyczajną 
wszechstronność. Nadruk w wysokiej jakości jest możliwy na kartach wykonanych 
z różnorodnych materiałów takich jak PVC, ABS czy poliwęglan. XID8600 można 
nawet połączyć (na żądanie) z modułami laminującymi ILM-LS czy ILM-DS 
pracującymi w technologii „inline”, by zwiększyć wytrzymałość kart oraz 
zabezpieczyć je przed ścieraniem bądź innymi uszkodzeniami �zycznymi.

Z racji tego, że jest to sprzęt najwyższej klasy, wyposażony jest również 
w elektrozamek, a także wspiera blokadę Kensington czy IPsec.

* Uwaga: korzystanie z folii innych �rm może znacznie wpłynąć na wydajność 
   drukowania i naruszyć warunki gwarancji.


