De kwaliteit van een offset gedrukte kaart, maar toch flexibel blijven in het printen van verschillende
kaarten. De prima 4 biedt deze mogelijkheid met een ongekende snelheid. Onbegrensd zijn de security
mogelijkheden die aan een kaart kunnen worden meegegeven. Extreem lang gaan de kaarten mee door
gebruik te maken van nieuwe technieken. Professionals zoeken professionele oplossingen om hun security
te verhogen. Printshops, drukkers, banken en de overheid zoeken topkwaliteit en snelheid.
De Prima 4 biedt al deze mogelijkheden.
Kenmerken
• Retransfer afdruk technologie
• Panellint loopt gelijk met retransfer film
• Contactloos encoding optie
• Contact encoding optie
• Magneetstrip encoding optie
• Gekoppelde lamineer optie (enkel- en dubbelzijdig)
• Microsoft certified plug & play driver
• USB & ethernet zijn standaard

Magicard Prima 4

Prima 4 met lamineerunit

Retransfer unit

SPECIFICATIES
Model
Type
Aantal cards per jaar
Card type
Kaartformaat
Kaartdikte
Invoercapaciteit
Snelheid (monochroom) p/u
Snelheid (kleur) p/u
Uitvoercapaciteit
PN connectie
Afmetingen lxbxh
Gewicht
Artikelnummer

Prima 4
enkelzijdige Cardprinter
ca. 20-50.000
type PVC / PET / ABS
ISO CR-80 / ISO 7810, 54x86 mm
10-60 mil (0,25-1,5424 mm)
100 of 220 stuks (optie)
p/u 692 enkelzijdig
100 stuks
USB of Ethernet (optie)
239 x 660 x 256 mm
9,1 kg

Prima 4
dubbelzijdig retransfer
ca. 20-50.000
type PVC / PET / ABS
ISO CR-80 / ISO 7810, 54x86 mm
10-60 mil (0,25-1,5424 mm)
100 of 220 stuks (optie)
650 enkelzijdig
144 enkelzijdig (YMCKO)
100 stuks
USB of Ethernet (optie)
239 x 660 x 256 mm
9,1 kg

Prima 4
dubbelzijdige Mifare encoder
ca. 20-50.000
type PVC / PET / ABS
ISO CR-80 / ISO 7810, 54x86 mm
10-60 mil (0,25-1,5424 mm)
100 of 220 stuks (optie)
500 enkel- / 250 dubbelzijdig
130 enkel- / 102 dubbelzijdig (YMCKOK)
100 stuks
USB of Ethernet (optie)
239 x 660 x 256 mm
9,2 kg

51 P100 401

51 P100 402

MCPrima 4NF

Voor deze hoogvolume Card Printers hebben wij naast de hierboven genoemde specificaties nog meer mogelijkheden. Vraag om een vrijblijvend advies.
Cardprinters zijn in vele uitvoeringen leverbaar w.o. netwerkversie, Magneet encoder, Mifare (RFID) encoder, etc. Op basis van uw applicatie inventariseren wij de wensen en geven advies over
de mogelijkheden.
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