คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ “Evolis” Primacy
คุณสมบั
� ติทั
 เคร� ืองพิมพ์หน้าเดียว หรือ สองหน้าอัตโนมัตแิ บบเต็มบัตรได้ตอ้ งซื้อเพิ่ม (OPTION)
 เคร� ืองพิมพ์ระบบความร้อน (Dye-Sublimation / Resin thermal transfer)
 พิมพ์รปู ภาพชนิดสี ความละเอียดของรูปภาพ 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว
 มีหน่วยความจําภายในตัวเครื�อง 32 MB และสามารถเพิ่มสูงสุดถึง 64 MB (OPTIONAL)
 ความเร็ว 190 ถึง 225 บัตรต่อชั่วโมง พิมพ์งานเต็มบัตรสีหน้าเดียว (พิมพ์ 1 หน้าใช้ Foil ชนิด YMCKO)
ความเร็ว 850 ถึง 1,000 บัตรต่อชั่วโมง พิมพ์งานข้อความสีเดียวหน้าเดียว (พิมพ์ 1 หน้าใช้ Foil ชนิด Monochrome)
ความเร็ว 140 บัตรต่อชั่วโมง พิมพ์งานเต็มบัตรสีดา้ นหน้า ด้านหลังสีดําสีเดียว (พิมพ์ 2 หน้าใช้ Foil ชนิด YMCKO-K)
 สามารถใส่บตั รครั้�งละหนึ�งใบหรือหลายใบในกล่องใส่บัตร
 กล่องใส่บตั รใส่ได้คร้ังละ 100 ใบ และกล่องรับบัตรได้ 100 ใบ
 กล่องรับบัตรกรณีบตั รเสีย 50 ใบ
 รองรับความหนาของบัตรได้ตงั� แต่ 0.25 มม. ถึง 1.25 มม.
 รองรับชนิดบัตรดังนี้ Card Types: PVC cards, Composite PVC cards, PET cards, ABS cards, and special varnished cards
 รองรับมาตรฐานดังนี้ Card format: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)
 ต่อเชื�อมได้ USB (1.0,1.1,2.0,3.0) มาตรฐาน Ethernet Tcp-Ip 10BaseT, 100BaseT (Traffic led) เป็ นมาตรฐาน
และยังสามารถต่อเชื�อม WIFI 802.11b/g wireless connection on the Wireless range (Option)
 มีระบบตรวจสอบผ้าหมึกพิมพ์อตั โนมัติ และปริมาณของผ้าหมึกพิมพ์ ง่ายต่อการใช้งาน
 ผ้าหมึกพิมพ์เป็ นชนิดตลับเพ่ือสะดวกการใช้งาน และเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ที�สวยงามและทนทานของสีท่ีพมิ พ์อย่บู นบัตร
และในขณะเดียวกันจะยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์และเครือ� งพิมพ์
 มีระบบประหยัดผ้าหมึกพิมพ์ในกรณีที�พมิ พ์สเี ดียวโดยใช้ผา้ หมึกพิมพ์ชนิดสีดํา เป็ นต้น
 จํานวนพิมพ์ต่อม้วนของแต่ละชนิดผ้าหมึกพิมพ์ดงั นี้
สี�ส ี YMCKO พิมพ์ได้
300 ใบต่อม้วน
สีส� ี YMCKO-K พิมพ์ได้
200 ใบต่อม้วน
สีส� คี รึง� ใบ YMCKO พิมพ์ได้
400 ใบต่อม้วน
สีดําแล้วเคลือบ KO
600 ใบต่อม้วน
สีดํา (Black monochrome ribbon)
2,000 ใบต่อม้วน
สีเดียวอืน่ ๆ (Other monochrome ribbons)
1,000 ใบต่อม้วน
ลายน้�า (Hologram ribbon)
400 ใบต่อม้วน
 มีจอแสดงผลแบบ COLOR LCD แบบ TOUCH SCREEN เพื�อบ่งบอกสถาณะต่างๆของเครื�องพิมพ์ เช่น การเตือนให้ทําความสะอาดเครือ� งพิมพ์
,บัตรติดภายในเครื�องพิมพ์,จํานวนคงเหลือของผ้าหมึกพิมพ์ เป็ นต้น
 มี Drivers สําหรับเครื�องพิมพ์รองรับ Supports Windows (32/64 bits), XP SP3, Vista,W7, W8, W10
, Delivered with a driver for Mac OS X (from 10.6 onwards) , Linux OS upon request.
 Software สําหรับออกแบบบัตร คียข์ อ้ มูล พร้อมพิมพ์ Barcode และ Logo ต่อเชื�อมฐานข้อมูลภายในได้
 มีลกู กล้ิงทําความสะอาดบัตรก่อนส่งเข้าเครื�องพิมพ์
 เครื�องพิมพ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ดังนี้ CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC and RoHS
 มีแหล่งจ่ายไฟอยู่ภายนอกเครื�อง(Adaptor) จะต้องได้รบั มาตรฐานไฟฟ้า Power supply: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A ,Printer: 24 V DC, 3 A
 น้�าหนักสุทธิ 4.02 กิโลกรัม (8.86 ปอนด์)
 รับประกันเครื�องพิมพ์ 3 ปีและหัวพิมพ์ 3 ปีเต็ม (ไม่จาํ กัดจํานวนพิมพ์) ภายใต้การประกันจากบริษทั ผูผ้ ลิตฯ
 สามารถอัพเกรดเพิ่ มโมดูลใหม่ได้โดยไม่ต้องสั�งติ ดตัง� มาจากโรงงาน (OPTIONS & ACCESSORIES)
- ชุดกลับบัตรอัตโนมัติ upgrade kit for dual-sided printing.
- ชุดเขียนข้อมูลลงบัตรแถบแม่เหล็ก Magnetic stripe encoder.
- สังติ
� ดตัง� มาจากโรงงาน, ชุดเขียนข้อมูลลงบัตรสมาร์ทการ์ด Smart contact station & smart encoding unit.
- สังติ
� ดตัง� มาจากโรงงาน, เขียนข้อมูลลงบัตร RFID และ Contactless encoding unit.

