
SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Висока резолюция на печат  600 dpi

• Продукт ивност  поради висока скорост  на печат

• Печат  върху цялат а карт а Over-the-Edge

• Подаващ о уст ройст во за карт и с голям капацит ет

• Разнообразие от  смарт -карт ови кодери

DC-7600
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Технологият а на печат  Retransfer е следващ от о ниво на Direct-to-Card т ехнологият а. Първоначално 
изображениет о се от печат ва върху филм, след коет о се т рансферира от  филма към карт ат а. Тази т ехника 
е подходящ а за печат  Over-the-Edge, виокопроизводит елен печат , подобрява надеждност т а и по т ози начин е 
подходящ а за различни т ипове карт и, кат о:
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DC-7600

TECHNICAL DATA

М ет од на печат Технология на реверсивен сублимационен т рансфер на цвет ове

Разделит елна способност  600 dpi

Възмоност и за печат Едност ранно, двуст ранно, Over-the-Edge, цвят  на изображение с
фот ографско качест во

Скорост  на печат Едност ранно: 25 sec. 
 Двуст ранно: 55 sec.

Ж ивот  на глават а  100.000 карт и

Инт ерфейси USB (2.0), Ethernet (10/100)

Д ебелина на карт ат а 0,5 - 1,25 mm (20 - 50 mil)

Ф ункции за сигурност

  

RFID защ ит а на консумат ива, заключване на карт оподаващ о уст ройст во, 
персонализирани водни знаци (BMP)

Зареж дане на карт и Авт омат ично подаващ о уст ройст во за 250 карт и (дебелина 0,76 mm)
 Ръчно подаване: единична карт а

Типове карт и PVC, ABS, PET, PET-G, PC 
 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 size)

Консумат иви  Лент а YMCK (500 изображения), Лент а YMCKH (400 изображения),  
 Лент а YMCKK (400 изображения), Трансферен филм  YMCK (500 изображения) 
 Лент а K (500 изображения), Трансферен филм  K (500 изображения)

Комплект  за почист ане Карт а за почист ване 
 Ролка за почист ване

Ф изическо т егло  22 kg

Ф изически размери 339 x 311 x 431 mm (W x D x H)

Захранващ о напреж ение  Авт омат ичен ш ирок диапазон , 100 - 240 V AC - 50/60 Hz

Околна среда  Печат : т емперат ура +15° до +30° C; влажност  35 - 95%
 Съхранение: т емперат ура +5° C до +45° C Temperature; 35 - 95% Humidity

Драйвер Windows 8/8.1/10 и Server 2012/2016/2019

Опционален кодер Кодер за MIFARE

Гаранция 

Посока на печат

Загряващ а ролка

Печат ащ а главаОт печат ващ а ролка

Лент а

Рет рансферен филм

Карт и

ЕСД България ЕООД
бул. Д-р Г.М. Димитров, бл. 60, вх. Г, ет. 1
1172 София  | България
Тел.: +359 2 963 29 49 | Факс : +395 2 963 29 40
cp@esd.bg  | www.esd.bg

ID карт и за път уване Входни карт и Карт и за временно пребиваващ и

Карт и за идент ификация Висококачест вени карт ови приложенияШ офьорски книжки

Ст удент ски карт и Ф инансови карт и

Конт акт увайт е ваш ия мест ен т ърговец за повече подробност и

 

Всички имена на компании и продукти са търговска марка на съответния техен собственик.

Подлежи на промяна, на грешка или грешен отпечатък.

Copyright © 2020 DASCOM. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
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