Evolis пропонує рішення Badgy200
- принтер пластикових карток,
який розроблений, щоб допомогти
Вам друкувати кольорові беджі
професійної якості з
дивовижною легкістю.
Комплексне рішення,
економічне й просте
у використанні, Badgy200
задовільнить Ваші
потреби що до графічної
персоналізації і миттєвого
виробництва карток, як
одиночних так
і невеликих партій

ДОСТУПНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ДРУКУ КАРТОК
Badgy200 ідеальний для друку
пластикових карток:
картки персоналу
шкільні перепустки
членські картки
картки лояльності
беджи заходів
картки відвідувача

ЕКО-ДИЗАЙН
У рамках концепції еко-дизайну,
спрямованої на зменшення
шкідливого впливу на
навколишнє середовище,
компанія Evolis:
там, де це можливо,
використовує у виробництві
своєї продукції перероблені
матеріали
розробляє компактні і легкі
принтери, що дозволяє
знизити викиди CO2 під
час транспортування та
пакування
знижує енергоспоживання
своїх принтерів завдяки
дуже економічному
режими очікування

КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ

ІМІДЖ

Badgy200 являє собою готове
рішення для PC або MAC, що
складається з карт-принтера,
програмного забезпечення для
персоналізації карт
Evolis Badge Studio® і комплекту
витратних матеріалів на 100
відбитків (кольорова стрічка
і чисті пластикові картки).
Крім того, на www.badgy.com
доступна бібліотека безкоштовних
шаблонів карт до яких Ви можете
додати текст, логотип, фото,
штрих-коди

Друкуючи «від краю» принтер
Badgy200 професійно персоналізує
пластикові картки, підкреслюючи
імідж Вашої організації

ДРУКУЙТЕ ЗА ПОТРЕБОЮ
Badgy200 дозволяє друкувати свої
картки миттєво й абсолютно
самостійно. Виготовляйте Ваші
картки тоді, коли з’являється в
них потреба, - як одиночними
картками так і невеликими
партіями

ЕКОНОМТЕ ЧАС
Badgy200 має швидкість друку
до 95 кольорових карт за годину.
Ви також можете імпортувати
інформацію з бази даних, додавши
їх до шаблону в один клік, і
запустити тираж перепусток з
урахуванням змінних даних лише
однією командою

ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ
Встановлюється та використовується
Badgy200 як стандартний офісний
принтер. Завантажуйте карти в
пристрій подачі й забирайте їх з
вихідного лотка, розташованих на
передній панелі принтера.
За допомогою програмного
забезпечення Badgy Premium Suite®,
Ви можете легко керувати принтером
з комп'ютера, отримуючи
повідомлення. Витратні стрічки Badgy
прості в установці і розпізнаються
автоматично

КОМПАКТНИЙ
Принтер Badgy200 займатиме площу
меншу, ніж аркуш формату А4,
це означає, що його можна
розташувати в будь яку робочу
область. Завдяки своїй невеликій
вазі (всього 1,7 кг) і його сумці
(продається окремо)
- Badgy200 легко транспортувати

Стрічки в картриджі
для легкої заміни
Світлодіодна
контрольна панель
Кольоровий друк
за 38 секунд
Вхідний лоток на 25 карток
Вихідний лоток на 25 карток
USB-порт

Он-лайн бібліотека шаблонів карток

Комплект витратних матеріалів
на 100 відбитків
(повнокольорова стрічка
та чистящі картки)

Програмне забезпечення
Evolis Badge Studio®
для персоналізації карток +

(включно з можливістю імпорту з бази данних)

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модуль однобічного друку
друк без полів "в край"
кольоровий сублімаційний та монохромний
термотрансферний друк
розподільна здатність 260x300 dpi
2 000 000 кольорів
16 МВ оперативної пам'яті

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУКУ
кольоровий (YMCKO): 38 с. на карту (95 карт/год.)
монохромний: 11 с. на карту (325 карт./год.)

ІНТЕРФЕЙС
USB 2.0 (сумісний з 1.1. І 3.0)

БЕЗПЕКА
Слот для замку Kensington® (опціонально)

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
світлодіодні індикатори
графічні повідомлювачі 1:
попередження про необхідність чистки,
швидке завершення і кінець стрічки і т.д.

УПРАВЛІННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ
ємність вхідного лотка: від 25 карток (0,76 мм),
до 40 карт (0,5 мм)
ємність вихідного лотка: від 25 карток (0,76 мм),
до 40 карт (0,5 мм)
товщина карток: 0,5-0,76 мм, автоматичне
налаштування
тип карт: картки ПВХ
формат карт: ISO CR-80 - ISO7810 (53,98х85,6 мм)

СТРІЧКИ BADGY
Для досягнення максимальної якості та
довговічності надрукованих карт, збільшення
строку служби друкуючої голівки і загальної
надійності роботи, використовуйте оригінальні
стрічки від виробника
Ємність стрічки:
• YMCKO (у комплекті): 100 відбитків/картридж
• чорна монохромна стрічка: 500 відб./картридж
автоматичне визначення та налаштування
стрічка у картриджі для легкої заміни
економія стрічки у випадку монохромного друку

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
в комплекті постачається з
Badgy Premium Suite® для Windows®:
• драйвер
• утиліта для налаштування і управління
принтером з графічними сповіщеннями 1
• онлайн-підтримка 24/7
• сумісний з ОС Windows®: XP SP3 32/64,
Vista 32/64, 32/64 W7, W8 32/64
драйвер для Mac OS X (версія від 10,6)
1

ЕКО-ДИЗАЙН, СЕРТИФІКАТИ ТА
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
довготривалий режим очікування і знижене
енергоспоживання
CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC
RoHS

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
джерело живлення: 100-240 В, змінного струму,
50-60 Гц, 1,8А
принтер: 24 В, постійного струму, 2,7А

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
температура використання 15-30 C o
вологість 20-65%, без конденсації
o
температура зберігання від -5 С до 70 o C
вологість зберігання 20-70%, без конденсації
вентиляція під час роботи: вільний приток повітря

СКЛАД КОМПЛЕКТУ
принтер
витратні матеріали
• кольорова стрічка (YMCKO) на 100 відбитків
• 100 чистих ПВХ - карток (0,76 мм)
інсталяційний диск (драйвер принтера, програмне
забезпечення Evolis Badge Studio®+шаблони карт)
USB-кабель
блок живлення з кабелем

ГАБАРИТИ І ВАГА
ПАКОВАННЯ
• розміри (ВхШхД): 315 х 385 х 285 мм
• вага: 3,95 кг
ПРИНТЕР
• розміри (ВхШхД): 147х200х276 мм
• вага: 1,7 кг

ГАРАНТІЯ
Гарантійний термін - 1 рік (принтер і друкуюча головка)

- Залежить від версії ОС Windows®, встановленої на Вашому ПК

Офіційний бізнес партнер в Україні:
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