HoloKote
t color cu securizare
Card HoloPatch tipări

Cea mai accesibilă soluție
la un preț imbatabil!

Card reinscriptibil

ALIMENTARE MANUALĂ

IEFTINĂ, FIABILĂ ŞI SECURIZATĂ

TEHNOLOGIE RESCRIERE CARDURI

ROBUSTĂ, COMPACTĂ ŞI PORTABILĂ

Magicard Pronto poate imprima un card din PVC pe o singură față
dintr-o singură trecere cu ajutorul alimentării manuale. Poate tipări și
pe verso dacă se întoarce cardul manual. Imprimarea se face
margine-margine la o calitate excepțională.
Folosind carduri speciale reinscriptibile, Pronto poate scrie și
rescrie un astfel de card de până la 500 de ori în mod monocrom
albastru sau negru fără a utiliza consumabile, fiind astfel foarte
practică pentru legitimații temporare sau ecusoane vizitatori.

2 ani garanție

Pronto este livrată cu o garanție
de doi ani, fără limită de tipărire.

www.printcard.ro

Magicard Pronto are un cost de achiziție redus, imprimă ieftin, iar
costurile de securizare ale cardurilor sunt gratuite. Securitatea
poate fi îmbunătățită cu opțiuni inteligente de codare carduri. Este
livrată împreună cu software de imprimare.
Liniile plăcute ale imprimantei ascund un produs foarte robust.
Având un design compact și fiind foarte ușoară, este simplu de
transportat în orice locație.
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Carcasă din materiale
compozite de înaltă performanță
pentru rezistență de durată

Tehnologie de rescriere carduri încorporată

Opțiuni codare carduri magnetice și smart carduri

Interfață USB

Alimentare manuală

Filigran de securitate HoloKote patentat

SPECIFICAȚII TEHNICE
Metodă de imprimare
Securitate vizuală
Opțiuni codare card
Garanție**
Conexiune
Drivere
Greutate
Alimentare
Dimensiuni
Condiții utilizare
Viteză imprimare

CONSUMABILE
Riboane/Filme/Cartușe
Trusă curățare
Set role curățare
Carduri acceptate

Sublimare pentru imprimare color, transfer termic la imprimarea monocrom și tehnologie de retipărire pe carduri reutilizabile.
Utilizatorul are posibilitatea de a imprima un filigran securizat tip HoloKote® (4 modele predefinite) pe toată suprafața cardului. Folosit în
conjuncție cu cardurile HoloPatch®, o zona a filigranului HoloKote® devine foarte vizibilă datorită unui folio de securitate auriu.
Codare bandă magnetică: encoder HiCo și LoCo tip ISO 7811. Codare Smart card: Cip de contact, MIFARE, DESFire și iClass.
Doi ani de garanție fără limită de carduri imprimate.
USB rev1.1 (compatibil USB 2.0).
Windows 2000 Professional (SP4), XP, Vista și 7 (compatibil 32/64 bit), Server 2003 R2 SP2, 2008 (compatibil 32/64 biti).
4.4 kg
Externă 240V 50-60Hz.
270 mm Lungime x 215 mm Lățime x 233 mm Înălțime.
Mediu de birou la o temperatură cuprinsă între 10°C și 30°C.
max. 35 secunde pentru color și 7 secunde pentru monocrom.

• Ribon color YMCKO pentru 300 imprimări.
• Ribon color YMCKO pentru 100 imprimări.
• Ribon negru + strat de protecție (KO), 600 imprimări.
• Ribon monocrom negru de 1000 imprimări. Disponibil și în: alb, albastru, roșu, verde, auriu și argintiu.
• 5 carduri, 1 Creion curățare cap imprimantă.
• 5 role, 1 suport rolă.
• CR80 si CR79 ISO PVC albe, cu bandă magnetică, autoadezive, reinscriptibile și carduri HoloPatch,
de la 0.51mm grosime la 1.02mm.

XX300YMCKO
XX100YMCKO
MA600KO
MA1000K-Black*
CK1
3633-0054

Magicard Pronto standard cu imprimare o singură față a cardului.
Magicard Pronto cu imprimare simplă-față a cardului și encoder banda magnetică inclus.
Magicard Pronto cu imprimare simplă-față și encoder smart card combi inclus.

3649-0001
3649-0002
3649-0003

CONFIGURAȚII DISPONIBILE
Pronto
Pronto Mag
Pronto Smart

COD COMANDĂ

OPȚIUNI SECURIZARE CARD

HoloPatch®

Encoder opțional ISO standard 7811
pentru codarea cardurilor cu bandă
magentică HiCo sau LoCo pentru acces
control, pontaj, fidelizare, etc.
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Magicard, HoloKote, HoloPatch și Enduro sunt mărci înregistrate ale companiei
Ultra Electronics Limited din Marea Britanie. Toate celelalte mărci, denumiri
produse și branduri aparțin deținătorilor de drept. Informațiile conținute în această
broșură reflectă caracteristicile curente de design si ne rezervăm dreptul de a
modifica specificațiile fără nicio notificare prealabilă și fără nicio obligație.

Ultra Electronics Card Systems
Hampshire Road, Weymouth,
Dorset DT4 9XD, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1305 767 100
Fax: +44 (0) 1305 777 904
Email: info@magicard.com

Bandă magnetică

Imprimă carduri cu HoloPatch speciale, care
prin pătratul auriu reflector intensifică
vizibilitatea logo-ului HoloKote supratipărit.
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Filigran anticopiere HoloKote,
nepersonalizabil, care se imprimă pe
întreaga suprafață a cardului (disponibil
în 4 variante de design predefinite).
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HoloKote®

**Garanția - Magicard recomandă utilizarea de
consumabile originale pentru a obține maximum de
performanță de la imprimanta dumneavoastra și a
păstra intactă garanția echipamentului.

PRINTCARD SYSTEMS
MAGICARD MASTER DEALER pentru România
Blvd. Eroilor nr. 42 ap. 1
400129 Cluj-Napoca
Tel/Fax: 0264 59 77 36
Email: info@printcard.ro
www.printcard.ro sau www.magicard.ro

Encoder smart card

Encoder opțional simplu sau
combinat pentru carduri cu
chip, Mifare, Desfire sau iClass.
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