Evolis apresenta a solução Badgy200, que
lhe permite fazer você mesmo crachás a
cores de qualidade profissional, de forma
muito simples.
Uma solução completa, fácil de
usar e económica, a Badgy200
atende às suas necessidades
de personalização gráfica
e de emissão imediata de
cartões, individualmente ou em
pequenas séries.

A SOLUÇÃO PARA
IMPRESSÃO DE CARTÕES ACESSÍVEL A TODOS
A Badgy200 é ideal para emissão de

SOLUÇÃO COMPLETA

cartões personalizados:

Com Badgy, você dispõe de uma solução
«chave na mão», compatível com PC e com
MAC, que inclui uma impressora de cartões
de plástico, um software de criação de
crachás Evolis Badge Studio®, um conjunto
de consumíveis (fita a cores e cartões de
plástico virgens), para 100 impressões.
Além disso, tem uma cartoteca disponível
gratuitamente em www.badgy.com:
personalize o modelo de sua escolha,
integrando nele seus textos, logotipos, fotos,
códigos de barras...

Crachás de identificação de funcionários
Cartões de aluno
Cartões de sócio
Cartões de fidelização
Cartões para eventos
Cartões de visita

CONCEPÇÃO
ECOLÓGICA
No âmbito da concepção ecológica
com vista a reduzir o impacto
ambiental dos seus produtos, a Evolis:
privilegia os materiais
reciclados para o fabrico das
suas impressoras e dos seus
consumíveis,
concebe impressoras compactas
e leves para reduzir as emissões
de CO2 relacionadas com o
transporte e com as embalagens,
reduz o consumo de
electricidade das suas
impressoras graças ao modo
de espera prolongada muito
económico.
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IMPRESSÃO A PEDIDO
A Badgy200 permite a emissão imediata
de seus cartões personalizados, de forma
totalmente autônoma. Desta forma, você
pode imprimir a pedido, de acordo com suas
necessidades, individualmente ou em série.

GANHO DE TEMPO
A Badgy200 proporciona um rendimento de
95 cartões a cores por hora. Adicionalmente,
através de um clique, pode importar a partir
de suas bases de dados, integrando as
informações de seus designs de cartões
e fazer, de uma só vez, sua impressão de
crachás, integrando dados variáveis.

IMAGEM DE MARCA
FORTALECIDA
A impressora Badgy200 gera cartões de
plástico personalizados, impressos de
topo a topo e de qualidade profissional,
destacando a imagem de marca da sua
empresa.

FÁCIL DE USAR
A Badgy200 se instala e se utiliza como
uma impressora burótica standardizada.
Você carrega e recupera seus cartões
no carregador e no recetáculo, ambos
localizados na frente da impressora.
O software Evolis Premium Suite® permite
controlar facilmente a impressora a partir
do computador, através da recepção de
notificações.
As fitas de impressão Badgy são fáceis de
instalar e automaticamente reconhecidas.

COMPACIDADE
A impressora Badgy200 é mais pequena que
uma folha A4, o que permite sua integração
em todos os espaços de trabalho. A Badgy
é fácil de transportar, devido a seu baixo
peso (somente 1,7 kg) e a seu saco de
transporte (vendido separadamente).
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SOLUÇÃO COMPLETA

Painel de controlo LED
38 seg. por cartão a cores
Carregador para 25 cartões
Recepiente para 25 cartões
Porta USB

Cartoteca on-line

Conjunto de consumíveis para
100 impressões (fita a cores e
cartões)
Software de personalização de cartões
Evolis Badge Studio® +
(incluido importação desde bases de dados)

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Módulo de impressão em uma só face
Impressão de topo a topo
Sublimação de cor, transferência térmica monocromática
Resolução de impressão: 260 x 300 dpi
2 milhões de cores
16 Mo de memória (RAM)

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO
Cor (YMCKO): 38 s por cartão - 95 cartões/hora
Monocromático: 11 s por cartão - 325 cartões/hora

PORTAS/CONECTIVIDADE
USB 2.0 (compatível com 1.1 e 3.0)

SEGURANÇA
Local para fecho de segurança Kensington®

VISUALIZAÇÃO
LEDs
Notificações gráficas da impressora1: alertas de limpeza,
alerta de fim de fita/quase no fim, etc.

GESTÃO E CARACTERÍSTICAS DOS CARTÕES
Capacidade do carregador: 25 cartões (0,76 mm - 30 mil)
a 40 cartões (0,50 mm - 20 mil)
Capacidade do recipiente: 25 cartões (0,76 mm - 30 mil)
a 40 cartões (0,50 mm - 20 mil)
Espessura dos cartões: 0,50 a 0,76 mm (20 a 30 mil),
indicador automático
Tipos de cartões: cartões PVC
Formato dos cartões: ISO CR-80 – ISO 7810
(53,98 x 85,60 mm)

CONCEPÇÃO ECOLÓGICA, CERTIFICAÇÕES
E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Modo de espera prolongada e consumo energético reduzido
CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC
RoHS

ALIMENTAÇÃO
Módulo de alimentação: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,8 A
Impressora: 24 V CC, 2,7 A

AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO
FITAS BADGY
Para maximizar a qualidade e o tempo de utilização dos cartões
impressos, o tempo de vida da cabeça de impressão e o
desempenho global da impressora, use fitas Badgy.
Capacidades das fitas:
• YMCKO (incluído): 100 impressões/rolo
• Fitas monocromáticas preto: 500 impressões/rolo
Reconhecimento e configuração automáticos
Fita inserida em cassete para fácil manuseamento
Economizador de fita integrado para impressão
monocromática

SOFTWARE

Fornecido com Evolis Badge Studio® + para a concepção
e a impressão dos crachás
• Importação desde bases de dados
• Sistemas de exploração:
- Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64,
W8 32/64
- Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
Equipada com Badgy Premium Suite® para Windows®:
• Piloto de impressão
• Programa de gestão e de parametrização da impressora
com notificações gráficas1
• Assistência on-line 24h; 7 dias por semana
• Compatível com Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64,
W7 32/64, W8 32/64
Equipada com piloto de impressão Mac OS X (a partir de 10.6)

Temperatura mín/máx de funcionamento:
15°/30° C (59°/86° F)
Umidade: 20 % a 65 % sem condensação
Temperatura mín/máx de armazenamento:
-5°/+70° C (23°/158° F)
Umidade de armazenamento: 20 % a 70% sem condensação
Ventilação em funcionamento: ar livre

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Impressora
Consumíveis:
• Fita a cores (YMCKO) para 100 impressões
• 100 cartões PVC virgens (0,76 mm - 30 mil)
CD de instalação (piloto de impressão, software
Evolis Badge Studio® + e modelos de cartões)
Cabo USB
Bloco e cabo de alimentação elétrica

DIMENSÕES E PESO
Solução completa embalada:
• Dimensões (A x L x P): 315 x 385 x 285 mm
• Peso: 3,95 kg
Impressora:
• Dimensões (A x L x P): 147 x 200 x 276 mm
• Peso: 1,7 kg

CONDIÇÕES DE GARANTIA
1 ano (impressora e cabeça de impressão)
Extensões de garantia disponíveis (opcionais)

1 Dependendo da sua versão do Windows

®

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
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Fita inserida em
cassete fácil de
colocar
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