De ID kleurenprinter met de
beste prijs/kwaliteit verhouding

Handinvoer voor snel afdrukken

Budgetvriendelijk en veiligheid voorop

De Magicard pronto printer heeft een handinvoer zodat een
gepersonaliseerde kaart in een handomdraai gemaakt is. Een
compact aantrekkelijk design welke een rand tot rand afdruk in
hoge afdrukkwaliteit geeft.

De Magicard pronto geeft een hoge afdrukkwaliteit voor een lage
prijs en heeft standaard visuele veiligheids elementen ter
beschikking in de vorm van vier HoloKote® watermerk designs.
Tevens zijn mogelijkheden beschikbaar voor magneetstrip en
smart card codering.

Rewritable technologie
Met behulp van speciale herschrijfbare kaarten, kan de Magicard
Pronto gebruikt worden om te wissen en te bedrukken in 1
handeling. Ideaal voor bijv. Tijdelijke passen of bezoekerspassen.

Robuust, compact en draagbaar
De Magicard Pronto is een moderne robuuste desktop formaat
kaartprinter. Het compacte design zorgt ervoor dat de printer
eenvoudig te gebruiken is op welke locatie dan ook.

2 jaar garantie
De Pronto is voorzien van 2 jaar standaard
(carry-in) garantie.
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Rewritable technologie
High-performance en
duurzaam

Magneetstrip en smart card codeer opties

USB interface
Handinvoer

Gepatenteerd HoloKote® watermerk

Printer Specificaties
Print mode

Dye sublimation (thermisch), monochrome en rewritable.

Visuele security

De gebruiker heeft de mogelijkheid om een HoloKote® security watermerk te printen over de gehele kaart. Het watermerk licht zelfs op bij
gebruik van HoloPatch® kaarten. Vier verschillende designs zijn selecteerbaar in de printerdriver.

Codeeropties

Magneetstrip. Smart card codering; Contact chip, MIFARE, DESFire end iClass.

Garantie**

2 jaar carry-in (printkop na inspectie).

Printer interfaces

USB rev1.1 (USB 2.0 compatible).

Software drivers

Windows 2000 Professional (SP4), XP, Vista & 7 (32/64 bit compatible), Server 2003 R2 SP2, 2008 (32/64 bit compatible).

Gewicht

4.4kg.

Voeding

Externe voeding, 90-265V 40-60Hz (autoranging).

Afmetingen

(bxhxd): 215 x 233 x 270 mm.

Gebruikstemperatuur

Kantooromgeving, 10°C tot 30°C.

Printtijd

Full color 35 sec, monochroom 7 sec.

Verbruiksmaterialen

ARTIKELNUMMERS

Dye films

• YMCKO 5 panel dye film, 300 afdrukken

MA300YMCKO

• YMCKO 5 panel dye film, 100 afdrukken

MA100YMCKO

• Zwart & overcoat (KO) dye film 600 afdrukken

MA600KO

• Monochrome zwart dye film, 1000 afdrukken. Ook beschikbaar in : *Wit, * Blauw, *Rood, *Goud, *Zilver.

MA1000K-Black*

Cleaning kit

• 5 cleaning kaarten, 1 pen

CK1

Cleaning roller kit

• 5 cleaning rollers, 1 metalen roller bar

3633-0054

Card types/dikte

CR80 en CR79 ISO PVC blanco, HiCo magneetstrip, smart cards, plaklamellen, rewritable en HoloPatch kaarten.
0.51mm tot 1.02mm (20mil to 40mil).

Uitvoeringen
Pronto

Magicard Pronto enkelzijdige ID kaartprinter

3649-0001

Pronto Mag

Magicard Pronto enkelzijdige ID kaartprinter met magneetstripcodeer unit.

3649-0002

Pronto Smart

Magicard Pronto enkelzijdige ID kaartprinter met mifarecodeer unit.

3649-0003

Card security options

HoloKote®

HoloPatch®

Magneetstrip

Smart card codering

Een standaard kopieerbeveiliging als
watermerk, afgedrukt in een matrix patroon over
de gehele kaart. De Pronto heeft vier standaard
designs te selecteren vanuit de printerdriver.

HoloPatch kaarten zijn voorzien van
een “gouden vierkant” waarmee de
zichtbaarheid van een HoloKote
logo wordt vergroot.

De Pronto kan uitgerust worden met een
ISO 7811 compatibele magneetstrip
codeerunit voor coderen van
magneetstripkaarten.

Smart card codeer opties:
Contact chip, MIFARE,
DESFire, iClass.

Magicard, HoloKote, HoloPatch and Pronto are trademarks or registered
trademarks of Ultra Electronics Limited. All other trademarks, brand names, or
product names belong to their respective holders.
The information contained in this document reflects the current state of design
and we reserve the right to change the specification without notice or obligation.

**Warranty subject to the observance of specific
conditions of use and maintenance, as well as the
use of certified ‘Original Magicard’ dye films.
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