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Primacy 2: 
Wyposażona w zaawansowane funkcje, 
odpowiadające potrzebom teraźniejszości i przyszłości

Wysoka wydajność druku 

 

Łatwość projektowania, personalizacji 
i zabezpieczania kart 

 

.

PRIMACY 2

Primacy 2 to jedna z najszybszych drukarek kart 
plastikowych z podajnikiem o dużej pojemności. 
To czyni ją idealnym rozwiązaniem do drukowania 
średnich i dużych nakładów. 

Drukowanie w wysokiej rozdzielczości oraz 
wykorzystanie możliwości profilu kolorów zapewniają 
doskonałą jakość druku i wierne odwzorowanie barw. 

Na kartach mogą znaleźć się wybrane przez Ciebie kolory, 
grafiki, zdjęcia, dane osobowe czy napisy.  

Programowanie kart możliwe jest za pomocą pasków 
magnetycznych, chipów stykowych i bezstykowych, 
a o zabezpieczenie danych na karcie zadbają hologramy, 
laminaty ochronne czy efekt UV.  
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Cechy   
& Zalety

Odpowiednie materiały 
eksploatacyjne 

 

Oryginalne materiały eksploatacyjne 
Evolis High Trust zapewniają wysoką jakość 
druku i długą żywotność Twojej drukarki 

Szeroki wybór kart, folii i zestawów 
czyszczących pozwoli Ci znaleźć produkt 
idealny dla Twoich potrzeb 

 

*(dostępne w niektórych modelach lub jako opcja) 

 

Różnorodne funkcje drukowania 
• Druk od krawędzi do krawędzi, jedno- lub dwustronny*
• Druk termotransferowy (mono) i termosublimacyjny (kolor) bezpośrednio na karcie 
Możliwość usunięcia części danych z wydruku i ponownego zadrukowania karty• 

Wysoka wydajność drukowania  
•  Prędkość druku do 280 kart na godzinę 

(druk kolorowy, jednostronny)
•  Podajnik na 100 lub 200 kart* (podajnik na 200 kart  

• Rozdzielczość druku 300 dpi 
• Wykorzystanie profili kolorów ICC  

Wysoki poziom bezpieczeństwa i zabezpieczenie kart 
•  Różnorodne opcje kodowania 
•  Druk z efektem UV*  
• Podwójna warstwa zabezpieczająca overlay* 
• Skaner* 

Ochrona drukowanych danych  
•  Technologia Evolis Kineclipse umożliwia zamazywanie danych 

wrażliwych, które powstają na foliach po wydrukach 
 

• Mechaniczna blokada drukarki za pomocą klucza* 

Intuicyjna obsługa 
•   Panel LED lub ekran LCD* z wyświetlaczem kodów QR, 

które są odnośnikami do instrukcji obsługi on-line 
 

•  Pakiet oprogramowania Evolis Premium Suite zoptymalizowany 
pod kątem obsługi w systemach Windows, Mac i Linux 

 

•  Drukowanie z poziomu smartfonu lub tabletu 
•  Oprogramowanie do personalizacji kart 

Wytrzymałość 
•  Automatyczna ochrona głowicy przed przypadkowym uszkodzeniem po otwarciu pokrywy  
•  3 lata gwarancji Elegancki design 

•  Ponadczasowy i elegancki kształt drukarki 
•  Kompaktowe wymiary 

Moduł laminacyjny* 
 Trwalsze i lepiej 
zabezpieczone karty 

 

•  Powłoka lakierowa 
•  Laminat bezbarwny 
•  Standardowe hologramy Evolis lub dostosowane 

do wymagań klienta 

Nasz wybór  
     Folia YMCKOO: podwójna warstwa 
zabezpieczająca overlay 

Kasety z taśmą do szybkiego montażu 
lub EASY4PRO bez kaset 
dla użytkowników, którzy chcą dbać 
o środowisko 

   

może być zamontowany w autoryzowanym serwisie Evolis)



Dane techniczne 

* Pod pewnymi warunkami

** Pod warunkiem ścisłego przestrzegania określonych warunków użytkowania 
     i stosowania taśm Evolis High Trust®. 

 

CECHY OGÓLNE 

  ∙ Druk termotransferowy/termosublimacyjny 
∙ Możliwość drukowania na kartach zmazywalnych 
∙ Druk jedno- lub dwustronny 
∙ Rozdzielczość druku: 
 - w trybie kolorowym i monochromatycznym: 
     300x300 dpi i 300x600 dpi 
 - w trybie monochromatycznym: 300x1200 dpi 
∙ Rzeczywiste odwzorowanie kolorów z wykorzystaniem profili 
  kolorystycznych 
∙ Interfejs użytkownika: panel LED lub ekran dotykowy LCD 

∙ Jedno- lub dwustronne 
∙ Szeroka oferta laminatów: folie zabezpieczające typu PATCH 
(do 600 kart na rolce), folie zabezpieczające typu VARNISH 
(1 200 stron na rolce), z hologramem lub bez, laminaty alternatywne 
(wycięcie na chip stykowy / wycięcie na pasek magnetyczny).
Lista wszystkich obsługiwanych foli laminujących: www.evolis.com  

∙ Dwustronny klucz aktywacyjny 
∙ Podajnik na 200 kart 
∙ Ekran dotykowy LCD 
∙ Moduł laminacji 

∙ Obsługa zabezpieczeń Kensington® 
∙ Opcjonalny system blokady mechanicznej 
∙ Ochrona głowicy drukującej podczas konserwacji lub wymiany folii 
∙ Usuwanie poufnych danych z pamięci drukarki 
∙ Opcjonalne zabezpieczenie Kineclipse® 
∙ Opcjonalny wewnętrzny skaner  

∙ Koder paska magnetycznego zgodny z ISO 7811 
∙ Kodery kart zbliżeniowych lub stykowych 
∙ Podwójne kodery kart zbliżeniowych i stykowych 
∙ Możliwość łączenia różnych modułów kodowania 
∙ Instalacja fabryczna lub w autoryzowanym serwisie Evolis 

∙ Zarządzanie drukarkami za pomocą pakietu Evolis Premium 
  Suite dla systemów Windows, Mac i Linux 
∙ Dostępny pakiet z oprogramowaniem zewnętrznym Evolis SDK, 
  który ułatwia integrację produktu 
∙ Drukarka dostarczana jest wraz z oprogramowaniem 
  CardPresso XXS do projektowania i drukowania identyfikatorów 
∙ Lista wszystkich obsługiwanych systemów operacyjnych 
  dostępna na www.evolis.com  

∙ Standardowa gwarancja producenta na drukarkę: 3 lata  
∙ Możliwość rozszerzenia czasu gwarancji 

∙ Jednostronny (YMCKO): do 280 kart/godz. 
∙ Dwustronny (YMCKOK): 170 kart/godz. 
∙ Jednostronny (YMCK) z modułem laminacji: 
  do 215 kart/godzinę 

∙ Pojemność podajnika: 100 kart (0,76 mm 30 mil) 
∙ Pojemność odbiornika – 100 kart (0,76 mm 30 mil) 
∙ Pojemność odbiornika – tył: 50 kart (0,76 mm 30 mil)* 
∙ Typy kart: karty PVC, kompozytowe karty PVC, PET, ABS, 
  karty wielokrotnego zapisu 

∙ Pojemność podajnika: 100 kart (0,76 mm 30 mil) 
∙ Pojemność odbiornika – 100 kart (0,76 mm 30 mil) 
∙ Pojemność odbiornika – tył: 50 kart (0,76 mm 30 mil)* 
∙ Typy kart: karty PVC, kompozytowe karty PVC, PET, ABS, 
  karty wielokrotnego zapisu 

∙ USB (kabel w zestawie) i Ethernet 
∙ Obsługa sieci Wi-Fi w standardzie 802.11b/g 
∙ USB (kabel w zestawie) i Ethernet 
∙ Obsługa sieci Wi-Fi w standardzie 802.11b/g 

 

  
 

  
  

PRĘDKOŚĆ WYDRUKU  

∙ 
 
  

SPECYFIKACJA OBSŁUGIWANYCH KART 

 

 

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY 

 
 

FOLIE EVOLIS HIGH TRUST® 

Aby zmaksymalizować jakość i trwałość drukowanych kart, 
żywotność głowicy drukującej oraz ogólną niezawodność 
drukarki, należy używać folii Evolis High Trust®. 
∙ Automatyczne rozpoznawanie folii i łatwa konfiguracja 
∙ Kasety fabryczne z folią drukującą lub folie drukujące 
  w technologii EASY4PRO dla użytkowników, którzy chcą 
  zmniejszyć swój wpływ na środowisko. 
 - YMCKO: 300 wydruków z rolki 
 - YMCKOK: 200 wydruków z rolki 
 - YMCKOO: 250 wydruków z rolki 
 - Czarny monochromatyczny: 2000 wydruków z rolki** 
Lista wszystkich obsługiwanych folii dostępna na 
www.evolis.com  

 

 
 

 
 

LAMINOWANIE (JAKO OPCJA) 

∙ 

OPCJE DO URUCHOMIENIA W AUTORYZOWANYM SERWISIE EVOLIS  

 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO 

   
 
  

  
   
  

MODUŁY KODUJĄCE 

 

 
  
 

OPROGRAMOWANIE 

 

 
  

WARUNKI GWARANCJI   

 

UNICARD SA

 

zapytania@unicard.pl
www.unicard.pl

UNICARD SA jest wyłącznym dystrybutorem EVOLIS w Polsce.

UNICARD SA prowadzi jedyny w Polsce Autoryzowany Serwis 
Drukarek Evolis.

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.

@2022 UNICARD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie należa 
do ich prawowitych właścicieli. 

 
 

www.evolis.com  

 

   

   

    
 

 
 

 


