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คณุสมบติัท ั่วไป 

  เคร่ืองพมิพห์น้าเดยีว หรอื สองหน้าอตัโนมตัแิบบเตม็บตัรไดต้อ้งซื้อเพิ่ม (OPTION) 
  เคร่ืองพมิพร์ะบบความรอ้น (Dye-Sublimation / Resin thermal transfer) 
  พมิพร์ปูภาพชนิดส ีความละเอยีดของรปูภาพ 300 x 300 จดุต่อตารางนิ้ว 
  มหีน่วยความจ าภายในตวัเคร่ือง 32 MB และสามารถเพิ่มสงูสดุถงึ 64 MB (OPTIONAL) 
  ความเรว็ 190 ถงึ 225 บตัรต่อชั่วโมง พมิพง์านเตม็บตัรสหีน้าเดยีว (พมิพ ์1 หน้าใช ้Foil ชนิด YMCKO) 
   ความเรว็ 800 ถงึ 1,000 บตัรต่อชั่วโมง พมิพง์านขอ้ความสเีดยีวหน้าเดยีว (พมิพ ์1 หน้าใช ้Foil ชนิด Monochrome) 
    ความเรว็ 140 บตัรต่อชั่วโมง พมิพง์านเตม็บตัรสดีา้นหน้า ดา้นหลงัสดี าสเีดยีว (พมิพ ์2หน้าใช ้Foil ชนิด YMCKO-K) 
  สามารถใสบ่ตัรครั้งละหน่ึงใบและใสค่รั้งหลายใบในกลอ่งใสบ่ตัร 
  กลอ่งใสบ่ตัรใสไ่ดค้รั้งละ  100 ใบ และ กลอ่งรบับตัรได ้100 ใบ 
  กลอ่งรบับตัรกรณบีตัรเสยี 50 ใบ 
  รองรบัความหนาของบตัรไดต้ั้งแต่ 0.25 มม. ถงึ 1.25 มม. 
  รองรบัชนิดบตัรดงันี้ Card Types: PVC cards, Composite PVC cards, PET cards, ABS cards, and special varnished cards 
  รองรบัมาตรฐานดงันี้ Card format: ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm) 
  ต่อเช่ือมได ้USB (1.0,1.1,2.0,3.0) มาตรฐาน Ethernet Tcp-Ip 10BaseT, 100BaseT (Traffic led) เป็นมาตรฐาน 

 และยงัสามารถต่อเช่ือม WIFI 802.11b/g wireless connection on the Wireless range (Opion) 
  มรีะบบตรวจสอบผา้หมกึพมิพอ์ตัโนมตั ิและปรมิาณของผา้หมกึพมิพ ์งา่ยต่อการใชง้าน 
  ผา้หมกึพมิพเ์ป็นชนิดตลบัเพ่ือสะดวกการใชง้าน และเพิ่มคณุภาพงานพมิพท์่ีสวยงามและทนทานของสที่ีพมิพอ์ยูบ่นบตัร 
   และในขณะเดยีวกนัจะยดือายกุารใชง้านของหวัพมิพแ์ละเคร่ืองพมิพ ์
  มรีะบบประหยดัผา้หมกึพมิพใ์นกรณที่ีพมิพส์เีดยีวโดยใชผ้า้หมกึพมิพช์นิด สดี า เป็นตน้ 
 จ านวนพมิพต์่อมว้นของแต่ละชนิดผา้หมกึพมิพด์งันี้ 
 ส่ีส ีYMCKO พมิพไ์ด ้  300 ใบต่อมว้น 
 ส่ีส ีYMCKO-K พมิพไ์ด ้  200 ใบต่อมว้น 
 ส่ีสคีร่ึงใบ YMCKO พมิพไ์ด ้  400 ใบต่อมว้น 
 สดี าแลว้เคลอืบ KO    600 ใบต่อมว้น 
 สดี า (Black monochrome ribbon)       2,000 ใบต่อมว้น 
 สเีดยีวอื่นๆ (Other monochrome ribbons)    1,000 ใบต่อมว้น 
 ลายน้ า (Hologram ribbon)   400 ใบต่อมว้น 

  มจีอแสดงผลแบบ COLOR LCD แบบ TOUCH SCREEN เพ่ือบง่บอกสถาณะต่างๆของเคร่ืองพมิพ ์เชน่ การเตอืนใหท้ าความสะอาดเคร่ืองพมิพ ์
    ,บตัรตดิภายในเคร่ืองพมิพ ์,จ านวนคงเหลอืของผา้หมกึพมิพ ์เป็นตน้ (OPTION)

  ม ีDrivers ส าหรบัเคร่ืองพมิพร์องรบั 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 ส าหรบัออกแบบบตัร คยีข์อ้มลู พรอ้มพมิพ ์Barcode และ Logo ต่อเช่ือมฐานขอ้มลูภายในได ้
  มลีกูกล้ิงท าความสะอาดบตัรก่อนสง่เขา้เคร่ืองพมิพ ์
  เคร่ืองพมิพไ์ดผ้า่นการรบัรองมาตรฐาน ดงันี้  CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC and RoHS 
  มแีหลง่จา่ยไฟอยูภ่ายนอกเคร่ือง(Adaptor) จะตอ้งไดร้บัมาตรฐานไฟฟ้า Power supply: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A ,Printer: 24 V DC, 3 A 
 น้ าหนกัสทุธ ิ4.02 กโิลกรมั (8.86 ปอนด)์ 
  รบัประกนัเคร่ืองพมิพ ์3 ปี และหวัพมิพ ์3 ปี เตม็ (ไมจ่ ากดัจ านวนพมิพ)์ ภายใตก้ารประกนัจากบรษิทัผูผ้ลติฯ 
  สามารถอพัเกรดเพ่ิมโมดลูใหม่ได้โดยไม่ต้องส ั่งติดตั้งมาจากโรงงาน (OPTIONS & ACCESSORIES) 

- ชดุกลบับตัรอตัโนมติั upgrade kit for dual-sided printing. 
- ชดุเขียนข้อมลูลงบตัรแถบแม่เหลก็ Magnetic stripe encoder. 
- ส ั่งติดตั้งมาจากโรงงาน ชดุเขียนข้อมลูลงบตัรสมารท์การด์ Smart contact station & smart encoding unit. -
 ส ั่งติดตั้งมาจากโรงงาน ชดุเขียนข้อมลูลงบตัร RFID และ Contactless encoding unit. 

คณุสมบติัเครื่องพิมพ ์ “Evolis” LCD Primacy 




