
 

Specifikationer 

Teknik: Sublimering och termotransfer 

Upplösning: 300 dpi 

Hastighet: 190-210 kort/timme (4-färg).  600-850 kort/timme (monokromt). 

Kortmatare: 100 kort in (0,76). 100 kort ut (0,76) 

Reject tray: 30 kort (0,76) 

Kort: Plast (0,25 –1, 25mm) 

Kortformat: ISO CR80-ISO 7810, 54 x 86mm 

Färgband: EVOLIS HIGH TRUST RIBBONS 

Automatisk identifikation och inställning av färgband 

Levereras i färdig kassett för enkel montering i skrivare. 

YMCKO: 250 utskrifter/färgband 

YMCKO-K: 200 utskrifter/färgband 

½ YMCKO: 400 utskrifter/färgband 

Monokromband: 1000 utskrifter/färgband 

Tillbehör: USB- kabel samt Designprogram för kort cardPresso (- Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, 

W7 32/64, W8 32/64 - Mac OS X (Intel® processor) Levereras  med Mac OS X (från 10.5) 

Drivrutiner: För Windows™ XP SP3;  Vista 32/64, W7 32/64 och för MAC OS X (från 10.5 och framåt) 

Gränssnitt: USB 1.1 (supports 2.0), Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led) 

Garanti: 3 år på skrivare och skrivarhuvud 

Vikt och mått (dxbxh):  4,02 kg. 481x205x247mm 

Primacy använder 5 gånger 

mindre el än tidigare generationer 

och är "Energy Star"-certifierade. 

Det finns ett antal olika 

färgband för skrivaren. Det 

gör att du kan vara flexibel 

och kostnadseffektivt även 

om det är standard som 

används för det mesta. Vi 

erbjuder monokromband i 

flera färger, bland annat 

silver och guld. Utskriftsband 

för signaturpanelen och 

Scratch Off finns också plus 

mycket mer, kontakta oss så 

hjälper vi er. 

Skrivaren är idealisk för utskrift av ID-kort, Vip 

kort, passerkort, medlemskort, lojalitetskort, 

certifikat och mycket mer.  

Skrivaren är byggd i moduler så det är enkelt  

att eftermontera olika kodningsmoduler. Det 

kan vara kodare för magnetremsa, RFID 

(kontaktlöst chip) och Smart Card. 

Detta är en skrivare som kan köpas för 

enkel-  eller dubbelsidig utskrift. Det går 

även att uppgradera en enkelsidig till 

dubbelsidig under resans gång när behov 

uppstår. 

Kortmagasinet och utmatningsmagasinet 

är placerade på skrivarens framsida, och 

båda har en kapacitet på 100 kort. 
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Nya generationens  
professionella plastkortskrivare för enkel- 

eller dubbelsidiga utskrifter. 

 

Primacy är den senaste generationen kortskrivare från Evolis. 

Det är en av de snabbaste, tystaste och mest användarvänliga 

kortskrivare i sin klass och är lämplig från medel till stora 

utskriftsvolymer. Detta är en kvalitetsprinter från Evolis med 

mycket hög utskriftskvalité. 


