A Evolis apresenta a Primacy, a impressora
burótica mais rápida, potente e eficaz da sua
categoria, disponível na opção de impressão
de face simples e dupla.
À semelhança de todas
as impressoras Evolis,
a Primacy garante uma
excelente relação qualidadefuncionalidades-preço,
e surpreendê-lo-á pela
facilidade de utilização.

O topo de gama das impressoras de cartões!
A Primacy é uma impressora topo de

Ergonómica e eficaz

Fácil de utilizar

gama, fácil de utilizar, flexível e muito

A Primacy é perfeita para produções em
série graças ao carregador e ao recipiente
para 100 cartões, situados na parte dianteira,
que facilitam o acesso e o controlo visual. A
Primacy é a única máquina da sua categoria
a oferecer uma elevada autonomia num
espaço tão reduzido.
A impressora distingue-se também por uma
qualidade de impressão perfeita e por uma
rapidez de impressão recorde.

Graças ao novo software Evolis Premium
Suite®, a impressora Primacy ajusta-se
automaticamente aquando da utilização e
comunica com o utilizador, prestando-lhe
assistência directa no PC através de janelas
«pop-up» e da ajuda em linha 24 horas por dia.
O carregador e o recipiente de cartões estão
situados na parte dianteira, sendo facilmente
acessíveis. O carregamento de fita realiza-se
através de uma cassete com reconhecimento
e configuração automáticos. Extremamente
simples!

rápida. Associada às tecnologias de
codificação de ponta, é a solução ideal
para a emissão de cartões, dos mais
simples aos mais seguros. A Primacy
satisfaz principalmente as necessidades de
impressão e codificação de cartões em séries
de média ou grande dimensão e constitui
uma excelente escolha para títulos de
transporte público, cartões de pagamento,
cartões de identificação e cartões multiusos.

Ecológica e silenciosa
A Primacy é fruto da concepção ecológica.
O seu consumo eléctrico médio foi dividido
por 5 em comparação com as máquinas
da geração anterior. Está certificada pela
ENERGY STAR e cumpre o estabelecido pela
directiva ErP.
Particularmente discreta, emite apenas
48 decibéis em funcionamento e integra-se
perfeitamente no seu ambiente de trabalho.

Fiável
A Primacy beneficia da experiência e do
controlo de qualidade comprovado da Evolis.
Garante-lhe um funcionamento ideal e um
resultado perfeito. O forte compromisso para
com a qualidade da Evolis exprime-se nos
3 anos de garantia da impressora.

PRIMACY, potência e modularidade exemplares
A Primacy personaliza cartões a cores em tempo recorde, até 225 cartões por hora em face
simples e 140 cartões por hora em face dupla. Uma única máquina imprime em face simples
ou em face dupla, por configuração de fábrica ou por activação desta função no local.
A modularidade não pára aqui, uma vez que é possível instalar as impressoras Primacy e
fazê-las evoluir ao longo do tempo consoante as necessidades, por exemplo integrando
codificadores de banda magnética e/ou de contacto de microchip ou sem contacto.

Eficaz
	Produtividade aumentada

(autonomia para 100 cartões)

Ergonómica

fita a cores (YMCKO) para
250 cartões
	Flexibilidade exemplar
(face simples/face dupla,
codificação)

	
Acesso fácil a todas as funcionalidades
	Carregador e recipiente com capacidade

para 100 cartões na parte dianteira
	Controlo visual do nível de cartões
	Recipiente de material rejeitado na parte

	Rápido: até 225 cartões por
hora a cores1, 850 cartões
por hora monocromáticos

traseira (30 cartões)
	
Equipada com o Evolis Premium Suite®
para configuração automática
	
Peso da máquina reduzido para 4 kg

Modular
	Configuração de acordo com as suas

necessidades: face simples ou face dupla
	Todos os tipos de codificadores (pista

magnética, contacto de microchip ou sem
contacto) combináveis na mesma máquina
Características gerais
	Módulo de impressão de face simples ou face dupla, impressão
margem a margem
	Sublimação de cor, transferência térmica monocromática
	Cabeça de impressão de 300 ppp (11,8 pontos/mm)
	16 MB de memória (RAM)

Velocidade de impressão
	Face simples:
• Cor (YMCKO): 190 a 225 cartões/horas1
• Monocromática: 600 a 850 cartões/hora
Face dupla (YMCKO-K): 140 cartões/hora

Gestão e características dos cartões
	Capacidade do carregador: 100 cartões (0,76 mm - 30 mil)
	Capacidade do recipiente: 100 cartões (0,76 mm - 30 mil)
	Recipiente de material rejeitado: 30 cartões (0,76 mm - 30 mil)
	Espessura dos cartões: 0,25 a 1,25 mm (10 a 50 mil), ajuste
através do indicador
(0,25 mm/10 mil apenas para impressão monocromática)
	Tipos de cartões : cartões PVC, Compósito PVC, PET, RPET,
ABS1 e vernizes especiais1
Formato dos cartões: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Fitas Evolis High Trust® 	
Para maximizar a qualidade e o tempo de utilização dos cartões
impressos, o tempo de vida da cabeça de impressão e a fiabilidade
geral da impressora, utilize fitas Evolis High Trust®
	Reconhecimento e configuração automáticos
	Fita inserida numa cassete para uma manipulação mais fácil
	Economizador de fita integrado para impressão monocromática
	Capacidade da fita:
• YMCKO: 250 impressões/rolo
• YMCKO-K: 200 impressões/rolo
• ½ YMCKO: 400 impressões/rolo
• KO: 600 impressões/rolo
• Fita monocromática: 1000 impressões/rolo1
• Fita holograma: 400 impressões/rolo

Portas/conectividade

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

	USB 1.1 (compatível com 2.0)
	Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
	Ligação sem fios 802.11b/g opcional2

Visualização
	LEDs
	Notificações gráficas da impressora3: carregador vazio; alertas de
limpeza ou manutenção; alerta de fita quase terminada/terminada, etc.

Software
	Equipada com o Evolis Premium Suite para Windows:
• Controlador de impressão
• Evolis Print Center para a gestão, administração e
configurações da impressora
• Evolis Printer Manager para a notificação gráfica4
• Compatível com Windows™ : XP SP3 32/64 ; Vista 32/64,
W7 32/64, W8 32/6455
	Fornecido com eMedia CS Card Designer, Edição Standard, versão
ilimitada (compatível com Windows™ 8, 7 e Vista)
Fornecida com o controlador de impressão para Mac OS X (a partir
de 10.5)
	Outras plataformas: Linux a pedido
®

Condições de garantia
	3 anos de garantia (impressora e cabeça de impressão)6,
até 4 anos com extensão de garantia opcional

Dimensões e peso
	Dimensões (A x L x C): 247 x 205 x 381 mm
247 x 205 x 481 mm (com recipiente de material rejeitado)
	Peso: 4,02 kg

Acústica (testada em conformidade com a norma ISO 7779)
Pressão sonora nas posições de assistente LpAm (modo cor YMCKO)
	Em funcionamento: 48 dB (A)
	No modo de espera: nível de ruído de fundo

SEGURANÇA
Posição para fecho de segurança Kensington®
	Encriptação de dados para codificação magnética

	Impressora
	CD-ROM com controlador de impressão, manuais do utilizador
Kit de manutenção
	Cabo USB
	Recipiente de material rejeitado
	Bloco e cabo de alimentação

OPÇÕES E ACESSÓRIOS
	Cores disponíveis: Vermelho fogo e azul brilhante
Kit de actualização para face dupla
	Opções de codificação, combináveis entre elas, montagem na
fábrica ou no local graças a módulos adicionais: codificador pista
magnética, estação de “smart card”; codificador “smart card”,
codificador “smart card” sem contacto
	Codificação USB no IP através do módulo adicional USB Net
Server, mediante pedido
	Sistema de bloqueio do acesso à máquina e aos consumíveis
(cartões e fitas)

CONCEPÇÃO ECOLÓGICA, CERTIFICAÇÃO e
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
	Modos de espera e consumo energético reduzido
CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

ALIMENTAÇÃO
	Módulo de alimentação: 100-240 Volts CA, 50-60 Hz, 1,8 A
	Impressora: 24 Volts CC, 3 A

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

FONTES RESIDENTES
	Arial 100, Arial negrito 100
Código de barras: código 39, código 128, EAN 13, entrelaçado 2/5

1 Sob condições particulares / 2 Dentro da gama sem fios / 3 Depende da sua versão do Windows™ / 4 Requer o perfil de cliente .net 4.0 / 5 Para qualquer outra versão do Windows ™, contactar a Evolis Services
6 Garantia submetida à estrita observação das condições específicas de utilização, assim como ao emprego das fitas Evolis High Trust®
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