
De Primacy-printer is uiterst snel, krachtig en 
levert hoge prestaties. Dankzij de geavanceerde 
coderingstechnologieën is deze kantoorprinter 
de ideale oplossing voor het afdrukken van 
gepersonaliseerde kaarten, ongeacht of deze 
nu eenvoudig of goed beveiligd moeten zijn.

Aangezien de Primacy 
verkrijgbaar is voor enkel- en 
dubbelzijdig afdrukken is 
deze vooral geschikt voor het 
afdrukken en coderen van 
kaarten in middelgrote of grote 
aantallen.

De Primacy is ideaal voor het afdrukken van:

 Werknemersbadges

 Toegangscontrolekaarten

 Vervoersbiljetten

 Betaalkaarten

 Gezondheidkaarten

 Studentenkaarten

 Multifunctionele kaarten

 Badges voor evenementen

GEOPTIMALISEERDE 
PRODUCTIVITEIT
De Primacy is geschikt voor serieproductie 
aangezien deze printer kleurenkaarten 
personaliseert in een recordtijd: tot 225 kaarten 
per uur enkelzijdig en 140 kaarten per uur 
dubbelzijdig. U wint tijd en u verbetert uw 
productiviteit.

PROFESSIONEEL AFDRUKKEN
De Primacy-printer produceert een 
onberispelijke afdrukkwaliteit dankzij de 
fotografi sche resolutie van 300 dpi en het 
afdrukken van rand tot rand. Uw kaarten 
geven uw organisatie een professioneel 
imago en zorgen ervoor dat uw partners 
volledig tevreden zijn.

MAKKELIJK TE GEBRUIKEN
De lader en de opvangbak zijn rechtstreeks 
bereikbaar aan de voorzijde, zo kunt u het 
afdrukken visueel controleren. 

De Evolis Premium Suite®-software zorgt 
ervoor dat, dankzij de ontvangst van 
meldingen, de printer makkelijk kan worden 
aangestuurd vanaf de computer.

De Evolis High Trust®-afdruklinten zijn 
eenvoudig te installeren en worden 
automatisch herkend.

FLEXIBILITEIT
U kunt uw printer laten evolueren naargelang 
van uw behoeften door diverse encoders te 
integreren: magneet spoor, chipkaart met of 
zonder contact.

De printer kan in de fabriek worden 
geconfi gureerd voor dubbelzijdig afdrukken, 
maar deze functie kan ook ter plaatse worden 
geactiveerd. 

AUTONOMIE
De grote capaciteit van de lader en de 
opvangbak - 100 kaarten - zorgt ervoor dat 
de printer niet vaak moet worden bijgevuld. 
De Primacy biedt dus een grote autonomie 
binnen een zeer beperkte ruimte.

DUURZAME INVESTERING
De Primacy geniet van de ervaring en de 
beproefde kwaliteitscontrole van Evolis. 
Deze printer garandeert u een optimale 
werking en een perfect resultaat. Het 
sterke kwaliteitsengagement van Evolis 
wordt ook geïllustreerd door de standaard 
garantietermijn van 3 jaar op de printer.

DE SNELLE EN MULTIFUNCTIONELE KAARTPRINTER

coderingstechnologieën is deze kantoorprinter 
de ideale oplossing voor het afdrukken van 
gepersonaliseerde kaarten, ongeacht of deze 
nu eenvoudig of goed beveiligd moeten zijn.

ECO-ONTWERP

In het kader van het eco-
ontwerpbeleid waarmee we de 
ecologische afdruk van onze producten 
willen verkleinen, kiest Evolis ervoor om:

  gebruik te maken van gerecyclede 
materialen voor de productie 
van de printers en de 
verbruiksgoederen,

  ontwerpen van compacte en lichte 
printers om de CO2-uitstoot te 
verminderen van het transport en 
de verpakkingen,

  verminderen van het 
elektriciteitsverbruik van de 
printers dankzij een zeer zuinige, 
verlengde stand-bymodus.
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EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 

49070 Beaucouzé - France

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS  - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC  - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA  - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA  - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com

gnitiulsnaa-BSU  

-PI/PCT tenrehtE  
aansluiting

)netraak 03( kabtcejeR  

 ret eitarug finoC  
plaatse of af fabriek 
door toevoeging van 
specifi eke modules

 njiz sepytredocne ellA  
combineerbaar

 edjizroov ed naa kabgnavpo ne redaL  
met een capaciteit van 100 kaarten

uaevintraak teh nav elortnoc eleusiV  

s’DEL tem leenapelortnoC  

 skeertsthcer ponk-FFO/NO  
bereikbaar

 ehcsitamotua ne gninnekreH  
instelling van het lint

gnineideb ekjilekkaM  

ALGEMENE KENMERKEN
 Module voor enkel- of dubbelzijdig afdrukken
 Van rand tot rand afdrukken
 Sublimatie in kleur, monochrome thermische overdracht
 Printkop 300 dpi (11,8 pixels/mm)
 16 miljoen kleuren
 16 MB geheugen (RAM)

AFDRUKSNELHEID
 Enkelzijdig:

  • Kleur (YMCKO): 190 - 225 kaarten/uur 1

  • Monochroom: 600 - 850 kaarten/uur
 Dubbelzijdig:

  • Kleur (YMCKO-K): 140 kaarten/uur

OPTIONELE KENMERKEN
wualb dneznalg ne doorruuv :neruelk erabkihcseB  

nekkurdfa gidjizlebbud roov tiksgnidierbtiU  
 po eludom-revreS teN BSU artxe aiv PI po gniredoc-BSU  

aanvraag
 ed ne letseot teh roov meetsyssgnilednergrevsgnageoT  

verbruiksgoederen (kaarten en linten)
g/b 11,208 gnidnibrev ezoldaard :iFiW  

EXTRA CODERINGSMODULES
:seludom erabkihcseB  

  • Encoder voor magneet spoor ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  • Contactstation met chip ISO 7816-2
  • Encoder voor chipkaart met contact - PC/SC, EMV 2000-1

 ,B ,A34441 OSI - traakpihc ezoltcatnoc roov redocnE  •  
ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS

  • Andere codeerders op aanvraag
PI tem fo gnitiulsnaa-BSU enretnI  

seitpo erabreenibmoc gnilrednO  
estaalp ret fo keirbaf fa egatnoM  

POORTEN/CONNECTIVITEIT
)0.3 ,0.2 ,1.1 ,0.1( BSU  

)DEL c fifarT( TesaB001 ,TesaB01 PI-PCT tenrehtE  
iFiW g/b 11,208 gnidnibrev ezoldaarD  

VEILIGHEID
notgnisneK ed roov staalP  ® -veiligheidsvergrendeling

gniredoc ehcsitengam roov gniredocsnevegeG  

WEERGAVE
s’DEL  

retnirp ed nav negnidlem ehcs fiarG  2 : lege lader, alarm voor 
onderhoud, alarm lint bijna opgebruikt/opgebruikt, enz.

BEHEER EN KENMERKEN VAN DE KAARTEN
 Capaciteit van de lader: 100 kaarten (0,76 mm - 30 000)
 Capaciteit van de opvangbak: 100 kaarten (0,76 mm - 30 000)
 Capaciteit van de rejectbak: 30 kaarten (0,76 mm - 30 000)

 nessapnaa ,)000 05 tot 000 01( mm 52,1 tot 52,0 :etkidtraaK  
met behulp van de meter (0,25 mm - 10 000 enkel voor het 
monochroom afdrukken)

:sepyttraaK  
  • Kaarten uit PVC
  • Kaarten uit samengestelde PVC
  • Kaarten uit PET
  • Kaarten uit ABS 1

  • Speciaal gelakte kaarten 1

)mm 06,58 x mm 89,35( 0187 OSI - 08RC OSI :taamroftraaK  

EVOLIS HIGH TRUST ® -LINTEN
Indien u de kwaliteit en gebruiksduur van de gedrukte kaarten, de 
levensduur van uw printkop en de algemene prestatie van uw 
printer wilt maximaliseren, gebruik dan de Evolis High Trust ® -linten.

:netnil ed nav tieticapaC  
  • YMCKO: 300 afdrukken/rol
  • YMCKO-K: 200 afdrukken/rol
  • ½ YMCKO: 400 afdrukken/rol
  • ½ YMCKO-KO: 250 afdrukken/rol
  • KO: 600 afdrukken/rol
  • Zwart monochroom lint: 2000 afdrukken/rol
  • Andere monochrome linten: 1000 afdrukken/rol
  • Hologramlak: 400 afdrukken/rol
  • SO-KO: 250 afdrukken/rol

gnilletsni ne gninnekreh ehcsitamotuA  
gniretnah erekjilekkam nee roov ettessac nee ni tiz tniL  

nekkurdfa moorhconom teh roov gnirapsebtnil edreergetnïeG  

SOFTWARE
etiuS muimerP silovE tem dreveleG  ®  voor Windows ® :

  • Printerdriver
 ed ne reeheb teh ,gnirutseb ed roov retneC tnirP silovE  •  

instelling van de printer
negnidlem ehcs fiarg ed roov reganaM retnirP silovE  •  3

7/d7 ne 42/u42 pluh enilnO  •  
swodniW tem lebitapmoC  •  ® : XP SP3 32/64, Vista 32/64, 

W7 32/64, W8 32/64
 ne neprewtno roov SXX osserPdrac tem dreveleg tdroW  

bewerken van badges:
)sdrocer latnaa tkrepebno( esabatad enretnI  •  

 ne 001giS silovE tem lebitapmoc( nelahpo gnineketdnaH  •  
Sig200 pads)

:nemetsyssgnirutseB  •  
swodniW  -  ® : XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, 

W8 32/64
  - Mac OS X (Intel ® -processor)

)5.01 fanav( X SO caM roov revirdretnirp tem dreveleG  
gaarvnaa po mroftalp-xuniL  

ECO-ONTWERP, CERTIFICERINGEN EN 
CONFORMITEITSVERKLARING

kiurbrevstieticirtkele drednimrev ne sudomyb-dnats edgnelreV  
CK ,CCC ,ICCV ,CEI ,CCF ,EC  

GE/521/9002 PrE  
SHoR  

STROOM
A 8,1 ,zH 06-05 ,CA tloV 042-001 :gnideoV  

A 3 ,CD tloV 42 :retnirP  

GEBRUIKSOMGEVING
 :ruutarepmetsgnikrew .xam/.niM  

15° / 30° C (59° / 86° F)
 :diehgithcoV  

20% tot 65% zonder condensatie
 :ruutarepmetgalspo .xam/.niM  

-5° / +70° C (23° / 158° F)
 :diehgithcovgalspO  

20% tot 70% zonder condensatie
thcul ejirv :gnikrew ni eitalitneV  

GELUID (GETEST CONFORM DE ISO 7779-NORM)

Geluidsdruk op de plaats van de bediener LpAm 
(kleurenmodus YMCKO)

)A( Bd 84 :gnikrew nI  
uaevinsdiulegdnorgrethca :sudomyb-dnats nI  

INHOUD VAN DE VERPAKKING
retnirP  

negnidieldnahsrekiurbeg ,revirdretnirp tem mor-dC  
tiksduohrednO  

lebak-BSU  
kabtcejeR  

lebak- ne retpadamoorts ehcsirtkelE  

AFMETINGEN EN GEWICHT
: )L x B x H( negnitemfA  

247 x 205 x 381 mm
247 x 205 x 481 mm (met rejectbak)

gk 20,4 :thciweG  

GARANTIEVOORWAARDEN
)poktnirp ne retnirp( eitnarag raaj 3  4

raabkihcseb leenoitpo eitnarag edgnelreV  

1  Onder bijzondere voorwaarden 
2  Afhankelijk van uw Windows ® -versie
3  .net 4.0 client profi le vereist 
4  eke fiiceps ed nav gniglovpo egnerts ed naa neprowredno eitnaraG  

gebruiksvoorwaarden en het gebruik van Evolis High Trust ® -linten

offinicards.com
Kastelsedijk 36a - Haven 1101/A

2480 Dessel - Belgium
T: 0032 (0)14 31 06 06
M: offini@icloud.com


