Impressão a cores
de alto nível
A impressora Nisca PR-C101 lidera o
mercado das impressoras a cores de
cartões plásticos pela sua magnífica
qualidade de impressão de 24-bit em
tons contínuos.
Cores vivas, gradientes suaves e
tonalidades exactas fazem da PR-C101 a
impressora ideal para designers e
empresas gráficas.
O seu preço competitivo possibilita o
acesso aos produtos da Team Nisca,
fabricante norte-americano que fornece
equipamentos a diversos organismos
estatais e governamentais, bem como a
instituições internacionais e outras
importantes organizações, cuja
fiabilidade constitui um verdadeiro
exemplo para toda a indústria.

» Impressão por sublimação a 24-bit em tons contínuos
» Driver para Windows com múltiplos ajustes de imagem
» Alimentação com carregador de 100 cartões ou manualmente um a um
» Velocidade: 25 seg./cartão
» Garantia de 2 anos (cabeça de impressão incluída)

Tecnologia de impressão
» Sublimação térmica, 16.7 milhões de cores e transferência térmica
» Impressão praticamente de borda a borda de alta precisão e com ajustes a partir do
driver de impressão
» Resolução de 300 dpi
» Velocidade de impressão: 25 segundos por cartão
» Impressão em cartões plásticos em PVC, ISO 7810 (85,60mm x 53,98mm), espessura 0,76mm
» Cabeça de impressão facilmente substituível (menos de 2 minutos)
» Cabeça de impressão desenhada para minimizar erros de impressão devido a cartões defeituosos
Fitas de impressão
» Mudança do cartucho em 5 segundos
» Fita de cor com capacidade para 250 impressões
» Fita monocromática com capacidade para 1250 impressões
» Informação no painel LCD quando a fita está a aproximar-se do fim

Interface de comunicação
» Interface USB 2.0
Painel LCD
» Com movimento rotativo para um melhor posicionamento da impressora de acordo com a disposição do seu ambiente
» Informação sobre o estado de impressão e diagnóstico geral
Autonomia
» Carregador de 100 cartões, dispondo ainda na sua base de uma entrada para inserção manual de cartões um a um
» Receptáculo de 40 cartões
» Receptáculo de cartões defeituosos. Pode ser utilizado como receptáculo habitual se o utilizador preferir ter a entrada
e saída de cartões do mesmo lado da impressora
Características físicas
» Altura: 180mm
» Comprimento: 330mm
» Largura: 230mm
» Peso: 6,35kg
Alimentação
» 110 ~ 220V, mudança automática 50 ~ 60Hz
Informação ambiental
» Ruído acústico em funcionamento: < 60db
» Temperatura em funcionamento: 10 - 30º
» Humidade em funcionamento: 35 - 80% RH não condensada
Opções
» Codificador de cartões de proximidade RFID do tipo MIFARE

Distribuidor em Por tugal

Especialistas em cartão plástico.

RUA JÚLIO DINIS, 724 - LOJA 33
4050-012 PORTO
PORTUGAL

T (+351) 226 000 190
F (+351) 226 001 711
www.carcosta.pt | info@carcosta.pt

© 2010 CARCOSTA. Todos os direitos reservados. As especificações técnicas dos produtos estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os nomes e marcas mencionados são propriedade das entidades respectivas. Novembro 2010.

Sistema de limpeza de cartões
» Novo sistema anti-pó reduz percentagem de cartões com impressão defeituosa devido à presença de pó, pêlos, etc.
» Prolonga o tempo de vida da cabeça de impressão

