XID 9300 – retransferová tiskárna
MAXIMÁLNÍ VÝKON PRO PERSONALIZACI
IPOVÝCH A ZABEZPE ENÝCH ID KARET

zné bezpe nostní funkce: sublima ní UV
inkoust, protokol IPSEC pro šifrovaný p enos
dat po síti, bezpe nostní výmaz obrazu
vytišt ných dat z použitého spot ebního
materiálu
Mechanický zámek pro zabezpe ení p ístupu
ke spot ebnímu materiálu
Odolný pr myslový design a kompaktní tvar
pro velkou zát ž
Oboustranný potisk celé plochy karty na
široké spektrum materiál karet (PVC, ABS,
PET,Polykarbonát, atd.)
Odnímatelný zásobník karet a systém
barevných kazet pro pohodlné a snadné
dopl ování spot ebního materiálu a karet
z p ední strany
Extrémn trvanlivý retransferový ART film pro
odolné karty s dlouhou životností
Ideální pro tisk a sou asné kódování ipových
karet s použitím prost edí Advanced Chip
Encoding Framework (Advanced CEF)
Volitelná jednostranná a oboustranná
laminace pro vyšší odolnost a zabezpe ení
karet
Široká škála volitelných externích modul

Oboustranná retransferová tiskárna EDIsecure® XID 9300
poskytuje vysoce kvalitní a mimo ádn odolné výsledné tisky.
Dosahuje tém
offsetové kvality tisku bez chyb dokonce i na
nerovném povrchu ipových karet. Pro maximální flexibilitu
v profesionálním prost edí je tato inovativní tiskárna
vybavena r znými možnostmi kódování a laminace. Díky
bezpe nostnímu zámku je tiskárna využitelná v prost edí
s velkými objemy vysoce zabezpe ených karet, nap íklad ve
státních ú adech, výzkumných a vývojových centrech,
laborato ích i v mezinárodních korporacích.
XID 9300 je schopna potisknout široké spektrum materiál
karet v etn odolných karet s dlouhou životností, které nejsou
vyrobeny z PVC – nap íklad ABS, PET a Polykarbonátové karty.
Prostorný uzamykatelný zásobník je schopen pojmout až 300
prázdných karet pro bezpe ný a nep etržitý pracovní proces.
Pro budoucí požadavky na funkcionalitu karet je možno
tiskárnu vybavit volitelným enkodérem magnetických a
ipových karet. Prodlužte životnost a vylepšete zabezpe ení
vašich karet p ipojením tiskárny k p ídavnému laminátoru
EDIsecure®
ILM
nebo
ILM-DS
pro
jednostrannou
a
oboustrannou laminaci. XID 9300 je dlouhodobou investicí a
proto si ji zákazník m že kdykoliv rozší it na vyšší verzi pro
využití širší funkcionality.
zné možnosti zabezpe ení, jako nap íklad sublima ní UV
inkoust pro na b žném sv tle neviditelný tisk, protokol IPSEC
pro šifrovaný p enos dat po síti a bezpe nostní výmaz obrazu
vytišt ných dat z použitého spot ebního materiálu vám
pom že zabezpe it pracovní prost edí i samotné karty p ed
pad láním i zneužitím osobních dat.
S výkonným prost edím Advanced Chip Encoding Framework
(CEF), které je nezávislé na vaší ID aplikaci, je nyní kódování
ipových
karet
stejn
snadné
jako
kódování
karet
s magnetickou stopou. Umož uje totiž integraci n kolika
technologií
kódování
pomocí
jednoduchého
zásuvného
modulu.

MODEL VHODNÝ PRO KAŽDÉHO

VLASTNOSTI:
Uzamykatelný kryt pro vyšší zabezpe ení
Volitelný uzamykatelný zásobník na 100 karet
ednastavené tabulky parametr a výb r 5-ti r zných
profil typu karet
Automatická detekce typu pásky a upozorn ní na
docházející pásku
Automatická notifikace pot eby vy išt ní tiskárny
Administra ní centrum a stavový monitor pro správu a
úpravu nastavení tiskárny z p ipojeného po íta e
Integrovaný ovládací panel s LCD displejem pro pohodlné
nastavení a provoz tiskárny
Tisková hlava se nedotýká karty, minimalizace rizika
jejího poškození
Vym nitelná jednotka vále
pro išt ní karet pro
dlouhodobý provoz a spolehlivé trvalé išt ní karet
Možnost uživatelského volitelného rozší ení o kódování
karet
Sou asný tisk, kódování karty a její laminace snižují
celkový pot ebný as na personalizaci karty
Intuitivní ovlada tiskárny vyvinutý na míru pro
maximální pohodní a produktivitu uživatele
Porty USB 2.0 a Ethernet pro snadné p ipojení k PC nebo
do sít
Protokol IPSEC pro šifrovaný p enos dat po síti
Zákaznicky rozši itelná na vyšší verzi
SPOT EBNÍ MATERIÁL:
4-ti panelová barevná páska (YMCK): 1000 karet/pásku
5-ti panelová barevná páska (YMCKK): 750 karet/pásku
5-ti panelová UV páska (YMCK-UV): 750 karet/pásku
5-ti panel. odlepovací páska (YMCK-PO): 750 karet/pásku
XID ART retransferový film: 1000 karet/film
VOLITELNÉ VYBAVENÍ:
Modul pro kódování magnetických karet (HiCo a LoCo)
Modul pro kódování kontaktních a bezkontaktních
ipových karet
(Mifare, DESFire, HID iCLASS, Legic, atd.)
Množství kódovacích modul
ipových karet pro
Advanced CEF
ipraveno pro volitelné moduly jako CSM2 pro snímání
pov ení a kódování laserových karet
ídavná laminovací jednotka (jednostranná (ILM) a
oboustranná (ILM-DS))

TECHNICKÁ SPECIFIKACE XID 9300

Metoda tisku

barevný sublima ní retransfer

Režim tisku

jednostranný a oboustranný
retransferový potisk celé plochy
karty bez okraj

Rychlost tisku

až 120 karet/hod (jednostrann )

Rozlišení tisku

300 dpi

Tisková hlava

doživotní záruka
(p i používání materiál

Typy karet

PVC, PVC kompozitní, ABS, PET a
polykarbonátové karty o velikosti
ISO ID-1/CR-80 (85.60 x 53.98 mm)

Tlouš ka karet

0.25 – 2.0 mm* (bez enkodéru)
0.25 – 1.4 mm (s enkodérem)

Kapacita vstup.
zásobníku

300 karet (0.76 mm)

Kapacita výstup.
zásobníku

100 karet (0.76 mm)

Rozhraní

USB 2.0 a Ethernet

Podpora op.
Systému

MS Windows 2000, XP a Vista

Rozm ry tiskárny

343 x 347 x 381 mm (Š x H x V)

Hmotnost

22 kg

Napájení

100/120 V a 220/240 V,
50/60 Hz
normy FCC, CE, UL, GOST-R a CCC

Provozní
podmínky

15oC – 30oC, vlhkost 35% až 70%
nekondenzující

EDIsecure®)

* v závislosti na typu karty

NASTAVTE SI VLASTNÍ SYSTÉM IDENTIFIKA NÍCH KARET,
INFORMUJTE SE O:
EDIsecure® laminovacích jednotkách
EDIsecure® software pro management karet
EDIsecure® software pro správu identity
EDIsecure® snímacích modulech
EDIsecure® software pro vylepšení obrazu
EDIsecure® kartách

CardHouse s.r.o. Ústí nad Labem
Revolu ní 178/3
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 214 754
fax: +420 475 214 782
e-mail: obchod@cardhouse.cz

CardHouse s.r.o. Praha

www.cardhouse.cz

Hotel Diplomat, Evropská 15/I.pat.
160 41 Praha 6
tel./fax: +420 284 692 048-9
e-mail: obchod@cardhouse.cz

