
STANDARTA 

OPCIJĀM 

Labākais ID karšu printeris savā cenu kategorijā

Vienota padeve karšu drukai pēc 
pieprasījuma 
Magicard Pronto printeris ir aprīkots ar vienotu karšu padevi, 
kas ļauj drukāt personalizētu karti pēc pieprasījuma dažu 
mirkļu laikā. Augsta attēla kvalitāte un pārklājums no malas 
līdz malai, kā arī vienkārša un ērta karšu drukāšana - tas viss 
vienā kompaktā un ļoti uzticamā ierīcē.

Pārrakstīšanas tehnoloģija
Izmantojot īpaši atkārtotai drukai paredzētas kartes, Pronto 
krāsaino ID karšu printeris var neskaitāmas reizes apdrukāt 
un dzēst vienu un to pašu karti, kas ir lielisks risinājums 
apmeklētāju karšu izsniegšanai.

Pieņemama cena un augsta drošība 
Magicard Pronto printeris nodrošina taupīgu drukāšanu un 
bezmaksas drošības risinājumus, pateicoties HoloKote® 
ūdenszīmes risinājumam. Drošības pakāpi var paaugstināt ar 
magnētiskās joslas un viedkaršu kodēšanas risinājumiem.

Kompakts, izturīgs un pārvietojams
Printera Magicard Pronto estētiskais dizains slēpj ļoti 
izturīgu ierīci. Vieglais un kompaktais dizains nodrošina ērtu 
pārvietošanu uz jebkuru vietu, kā arī ļauj to izmantot jebkuros 
darba apstākļos.

2 gadu garantija
Pronto ir divu gadu garantija.
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HoloKote®

Standarta ūdenszīme aizsardzībai pret viltošanu. 
Sedz visas kartes virsmu. Enduro+ HoloKote ir 
pieejami 4 standarta dizaini.

Printera specifikācijas
Drukas režīms  Krāsu sublimācija, monohroma termālā druka un atkārtotās drukas tehnoloģija. 
Vizuālā drošība   Lietotājam ir iespēja uzdrukāt HoloKote® drošības ūdenszīmi uz kartes virsmas. Izmantojot kopā ar HoloPatch® kartēm, daļa no HoloKote 

ūdenszīmes tiek izgaismota kā labi redzama drošības zīme. Lietotājs var izvēlēties vienu no četriem pieejamajiem HoloKote dizainiem. 
Kodēšanas drošības risinājumi  Magnētiskā josla. Karšu kodēšana: Kartes čips, MIFARE, DESFire un iClass.
Garantija**  2 gadu garantija.
Printera saskarnes  USB rev1.1 (USB 2.0 savietojamība).
Programmatūra  Windows 2000 Professional (SP4), XP, Vista un 7 (32/64 bitu versijas), Windows Server 2003 R2 SP2, Server 2008 (32/64  bitu versijas).
Svars  9,7 mārciņas (4,4kg)
Enerģijas avots  Ārējais barošanas bloks 100-240V 50-60Hz, automātiska diapazona izvēle.
Izmēri  270mm G x215mm Pl. x233mm A (10.6”Gx8.4”Pl.x9.1”A).
Darba vide   Iekštelpas, darba temperatūra no 10°C līdz 30°C (50°F līdz 85°F). 
Drukas ātrums  35 sekundes krāsainai drukai un 7 sekundes monohromai drukai.

Resursi  Detaļas Nr.

Krāsu plēve  • YMCKO 5 paneļu krāsu plēve, 300 attēli.  MA300YMCKO
 • YMCKO 5 paneļu krāsu plēve, 100 attēli.  MA100YMCKO
 • Monohroma melnās krāsas plēve, 1000 attēli. Pieejama *Baltā, *Zilā, *Sarkanā, *Zelta un *Sudraba krāsā.  MA1000K-Melna*
 • KO melna virskārtas krāsu plēve, 600 attēli.  MA600KO
Karšu veidi/biezums   CR80/CR79 PVC ISO karšu sagataves, HiCo magnētiskā josla, viedas kartes, kartes līmplēvi,  

atkārtotas drukas kartes un HoloPatch kartes. 0,51mm līdz 1.02mm (0,020” līdz 0,040”).
HoloPatch kartes  Izmantojot HoloKote ar HoloPatch ir iespējams izveidot ļoti labi pamanāmu zelta krāsas emblēmu uz kartes.
Tīrīšanas komplekts  10 tīrīšanas kartes, 1 pildspalva. CK1
Tīrīšanas rullīšu komplekts  5 tīrīšanas rullīši, 1 metāla rullītis.  3633-0054

Modeļi
Pronto Magicard Pronto vienpusējas ID karšu drukas printeris.  3649-0001
Pronto Mag Magicard Pronto vienpusējas ID karšu drukas printeris ar magnētiskās joslas kodētāju.  3649-0002
Pronto Smart Magicard Pronto vienpusējas ID karšu drukas printeris ar viedkaršu kodētāju.  3649-0003
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HoloPatch®

 HoloPatch kartes ir aprīkotas ar gaismu 
atstarojošo folijas kvadrātu, kas uzlabo 
HoloKote logotipa redzamību.
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Ultra Electronics ID, Magicard un Enduro ir preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes, kas pieder  
Ultra Electronics Limited.
Visas citas preču zīmes, zīmolu vai produktu nosaukumi pieder to reģistrētajiem īpašniekiem.
Šajā dokumentā norādītā informācija atspoguļo šī brīža izstrādes informāciju, kuru mums ir tiesības
mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ultra Electronics ID - Headquarters and manufacturing centre
Hampshire Road, Weymouth, Dorset DT4 9XD, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1305 767 100   
Fax: +44 (0) 1305 777 904 
Email: info@ultraID.com
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Viedkaršu kodēšana
Viedkaršu kodēšanas opcijas:
Čips, MIFARE, DESFire, iClass.
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Magnētiskā josla
Enduro+ var papildināt ar ISO 
standartam 7811 atbilstošu HiCo 
karšu ar magnētisko joslu kodēšanu.
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Magnētiskā josla un karšu kodēšanas opcijas

Atkārtotas drukas tehnoloģija

Patentēta HoloKote® ūdenszīme

Rokas padevējs
USB saskarne

Augsta veiktspēja, izturīgi 
materiāli ilgam darba mūžam

**Garantija paliek spēkā tikai tad, ja tiek ievēroti 
īpaši nosacījumi izmantošanai un apkopei, kā arī, ja 
tiek izmantotas tikai "Oirignal Magicard" sertificētas 
drukas plēves.
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