
Matica XID8300, drukarka modułowa-retransferowa 

Modułowa, retransferowa drukarka, jedno-lub dwustronnie drukująca EDIsecure ® Xid8300 została opracowana specjalnie na 
potrzeby przemysłu, jest zaopatrzona w moduły , takie jak: laminacja i moduły kodowania. Drukarka XID  jest gotowym rozwiąza-
niem typu „plug and play” do kodowania i laminowania. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom drukarka zapewnia właściwą 
kombinację niezawodności, wydajności i możliwości drukowania trwałych i bezpiecznych kart. Jakość druku zbliżona jest do 
druku osetowego, nawet na nierównej powierzchni kart. Xid8300 drukuje na różnych materiałach kart, w tym na trwałych i 
wytrzymałych kartach wykonanych z ABS, PET i poliwęglanu. Zamykany, przestronny podajnik na karty przechowuje aż do 200 
pustych kart.

System wymiany kartridży i innych materiałów eksploatacyjnych jest nieskomplikowany i łatwy w obsłudze. Drukarka może być 
wyposażona w dodatkowe elementy oraz dostosowana do indywidualnych wymagań klienta. Opcjonalne kodowanie paska 
magnetycznego, chipu stykowego oraz kart inteligentnych jest możliwe jako rozszerzenie funkcjonalności  tej drukarki. Aby 
wydłużyć czas użytkowania i wzmocnić bezpieczeństwo swoich kart warto dołączyć do drukarki moduły laminowania EDIsecure 
do jednostronnego (ILM-LS) lub jednoczesnego dwustronnego (ILM-DS) laminowania.

Różnorodne funkcje zabezpieczeń takie jak: elektroniczna blokada, zamek Kensington, termosublimacyjny barwnik UV do taśmy 
dla niewidzialnego i bezpiecznego druku, szyfrowana transmisja danych poprzez sieci oraz bezpieczne usuwanie danych z 
używanych elementów pozwala chronić karty przed podrabianiem i nadużyciami dotyczącymi danych osobowych.
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Dane techniczne:

- Metoda druku
Retransferowa termo sublimacyjna
- Moduł druku
Jednostronny lub dwustronny nadruk od krawędzi do krawędzi karty
- Prędkość druku
Aż do 120 kart na godzinę (jednostronnie)
- Rozdzielczość druku
300 dpi
- Głowica drukująca
Dożywotnia gwarancja (przy użyciu materiałów EDIsecure)
- Typy kart
PVC, ABS, PET i poliwęglanowe karty o ISO ID-1/CR-80 w rozmiarze 
85.60x53.98mm
- Grubość kart
0,25-1,02 mm (konieczne ustawienie pojemnika)
- Pojemność wejściowego zbiornika
200 kart (0,76mm)
- Pojemność wyjściowego zbiornika
100 kart (0,76mm)
- Intefejs
USB 2.0 i Ethernet
- System operacyjny
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- Wymiary drukarki
343 x 322 x 360 mm 
- Waga
13,9 kg (z wyjątkiem opcjonalnych dodatkowych elementów)
- Zasilanie
100/120 V i 220/240 V, 50/60 Hz FCC, CE, UL, GOST-R oraz atestowany CCC
- Środowisko pracy
Od 15 °C do 30°C, od 35% do 70% wilgotności powietrza
 

- DRUKARKA PRZEMYSŁOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ LAMINOWANIA KART
- JEDNOSTRONNY I DWUSTRONNY NADRUK NA KARTACH
- WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ I PRĘDKOŚĆ DRUKU 
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Wszystkie użyte nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli.
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