
تقوم Primacy بإضفاء الطابع الشخىص عىل طباعة البطاقات امللونة يف زمن قيايس. ما يصل إىل 210 بطاقة/ساعة لطباعة وجه واحد، 
و140 بطاقة/ساعة للطباعة عىل الجانبني. 

ميكن أن تقوم نفس املاكينة بالطباعة عىل جانب واحد أو جانبني، مع العلم بأن تنشيط خيار الطباعة عىل الجانبني ميكن أن يتم يف موقعك. 
مرونة الطابعة تؤهلها إلستقبال أى خيارات إضافية يف أي وقت، وذلك مثال عند الحاجة لرتكيب وحدات التشفري املغناطييس أو وحدات 

التشفري للكروت الذكية املتصلة/غري املتصلة. 

تقدم Primacy Evolis, الطابعة التي سوف تحقق أرقام 
قياسية من ناحية الرسعة والطاقة واألداء املرتفع. تتميز 

Primacy بسهولة االستخدام، وهي تدعم الطباعة عىل 
جانب واحد وعىل جانبني، ومثلها مثل الطابعات األخرى 

التي تنتجها Evolis، فهي توفر أعىل درجات الجودة، 
وبسعر يف املتناول. 

PRIMACY، قوية ومتسقة

تعتربPrimacy طابعة عالية الجودة وسهلة اإلستخدام 

ومرنة ورسيعة. عند تحميل Primacy بتقنيات التشفري 

الفائقة من Evolis، فإنها تصبح الحل املثايل إلصدار 

البطاقات. تدعمPrimacy أي متطلبات خاصة بطباعة 

وتشفري البطاقات يف حاالت التشغيل املتوسطة والكبرية. 

وهي تعترب الخيار املثايل لتوفري تصاريح النقل وبطاقات 

السداد وبطاقات الهوية باإلضافة إىل البطاقات متعددة 

الخصائص. 

قوية
توفر Primacy بطاقات بشكل متوايل بفضل منصة الدخول 
والخروج التي تبلغ سعتها 100 بطاقة. توجد هذه الوحدات 

بشكل مالئم يف مقدمة الطابعة، وميكن الوصول إليها 
بسهولة، وميكن مراقبتها بلمحة. تعترب Primacy الطابعة 

الوحيدة يف فئتها التي توفر هذا املستوى من األداء من خالل 
هذا الحجم املدمج وبصمتها املتفرده.

كام تضمن الطابعة أيضاً أعىل جودة طباعة برسعة طباعة 
ال نظري لها.

صديقة للبيئة وهادئة
تتمتع Primacy بتصميم صديق للبيئة. يقل متوسط 

استهالك الطاقة خمس مرات عن معدل اإلستهالك للطابعات 
 ENERGY من الجيل السابق. حصلت الطابعة عىل شهادة

STAR، وهي تتوافق مع مبادئ تخفيض إستهالك الطاقة 
طبقا لتوجيهات وتعليامت اإلنتاج األوروبية املرتبطة بالطاقة 

 .ErP واملعروفة بأسم
وتعمل Primacy مبستوى صوت منخفض بدرجة 48 ديسيبيل، 

وبالتايل، فمن املمكن استخدامها بسالسة يف أي بيئة عمل.

سهولة االستخدام
تزود Primacy بربنامج Evolis Premium Suite®، وهو 

ما يساعدها عىل إجراء الضبط الذايت عند وجودها قيد 
التشغيل. وميكن للمستخدمني االستفادة من النوافذ التنبيهية 

التى تظهر عىل الشاشة، مع توافر املساعدة املتصلة 24/7 
عىل بعد نقرة واحدة. وميكن تحميل البطاقات ببساطة 

من خالل الجانب األمامي من الطابعة. تتوافر الرشائط يف 
نظام كاسيتي ميكن إسقاطه بسهولة يف الطابعة. يتم تعيني 

وتعريف كل رشيط تلقائياً.

موثوق بها
تستفيد Primacy من خربة Evolis ومعايري الجودة التي 

أثبتت فعاليتها. وهذا يؤدي للحصول عىل عمليات التشغيل 
املُثىل والنتائج املثالية. يعترب التزام Evolis بالجودة أسطورياً، 

وهو ما ينعكس يف صورة الضامن املستمر لثالث سنوات.

طابعة البطاقات الفائقة!



املواصفات العامة
وحدة الطباعة عىل جانب واحد أو جانبني، الطباعة من الحافة للحافة  

تهذيب الصباغة باأللوان والنقل الحراري لألبيض واألسود  
رأس طباعة بدقة 300 نقطة/بوصة )11.8 نقطة/ملم(  

)RAM( ذاكرة 16 م.ب  

أداء الطباعة
أحادية الجانب:  

• ألوان )YMCKO(: 190 - 210 بطاقة/ساعة   
• أبيض وأسود: 600 - 850 بطاقة/ساعة   

ثنايئ الجانب )YMCKO-K(: 140 بطاقة/ساعة  

إدارة البطاقة واملواصفات
سعة املغذي: 100 بطاقة )0.76 ملم - 30 مليبوصة  

سعة منصة الخروج: 100 بطاقة )0.76 ملم - 30 مليبوصة  
درج الرفض: 30 بطاقة )0.76 ملم - 30 مليبوصة  

  سمك البطاقة: 0.25 إىل 1.25 ملم )10 إىل 50 مليبوصة(، الضبط باستخدام املؤرش
)0.25 ملم / 10 مل بطاقة للطباعة باألبيض واألسود فقط(

  أنواع البطاقات: جميعها من PVC، بطاقات مركبة من PVC وPET وABS1 وبطاقات 
الورنيش الخاص1

صيغة البطاقة ISO CR80 - ISO 7810 )53.98 ملم × 85.60 ملم(  

EVOLIS HIGHT TRUST® RIBBONS
لتحقيق االستفادة القصوى من جودة واستدامة البطاقات املطبوعة، وفرتة عمر رأس 

.®Evolis High Trust الطباعة والوثوقية العامة للطباعة، يجب استخدام رشائط 
التعريف واإلعداد التلقايئ  

يتم توفريها يف كاسيت منسدل من أجل سهولة التعامل  
توفري الرشائط يف الطباعة باألبيض واألسود  

سعة الرشيط:  
• YMCKO: 250طباعة/البكرة   

• YMCKO-K: 200 طباعة/البكرة   
• YMCKO: 400½ طباعة/البكرة   

• KO: 600 طباعة/البكرة   
• الرشائط األبيض واألسود: 1000 طباعة/بكرة1    

• ورنيش ثاليث األبعاد: 400 طباعة/البكرة   

الواجهات
USB 1.1 يدعم 2.0(  

)Ethernet TCP-IP, 10BaseT, 100BaseT )Traffic Led  

العرض
شاشات الطابعة  

  اإلشعارات الرسومية2 من الطابعة:
تحذير منصة اإلدخال الفارغة، تحذيرات التنظيف، تحذير فراغ/انخفاض مستوى 

الرشائط

الربامج 
مزود مع Evolis Premium Suite® الخاصة بالويندوز:   

• ملف تشغيل الطابعة   
• مركز Evolis Print Center الخاص بإدارة وإعدادات الطابعة   

• مدير الطباعة إلخطار الرسوم ثنايئ االتجاه3    
XP SP3; Vista 32/64, W7 32/644 :متوافق مع الويندوز •    

  يقدم مع eMedia CS Card Designer، اإلصدار القيايس، واإلصدار غري املحدود 
)Vista و Windows™ 7 يدعم(

يزود مبلفات تشغيل خاصة بـMac OS X )من 10.5 وما يليها(  
نظم التشغيل األخرى: Linux حسب الطلب  

الضامن
ثالث سنوات ضامن )عىل الطابعة ورأس الطباعة(5  

الحجم والوزن
  الحجم: االرتفاع 247 ملم )9.72 بوصة( × الطول 205 ملم )8.07 بوصة( × العرض 381 ملم 

 )14.99 بوصة(
ذات درج الرفض: االرتفاع 247 ملم )9.72 بوصة( × الطول 205 ملم )8.07 بوصة( × 

العرض 481 ملم )18.93 بوصة(
الوزن:  4.02 كجم )8.86 رطل(  

 )ISO 7779 الصوت )تم تقييمه وفقاً ملعيار
 )YMCKO مقاس عىل وضع املشغل )وضع األلوان ،LpAm ،مستوى ضغط الصوت 

)A( عند التشغيل: 48 ديسيبيل  
يف وضع السبات: مستوى ضوضاء الخلفية  

السالمة
®Kensington الشق الخاص بتأمني أمن  

تعمية البيانات الخاصة بالتشفري املغنطييس  

محتوى العبوة
الطابعة  

eMedia CSقرص مدمج يحتوي عىل ملف تشغيل الطابعة وكتيب املستخدم و  
مجموعة التنظيف  

USB كابل  
درج الرفض  

وحدة إمداد الطاقة والسلك  

الخيارات والكامليات
األلوان املتوافرة: أحمر ناري وأزرق زاهي  

مجموعة الرتقية الخاصة بالطباعة عىل الوجهني  
  ميكن إدراج خيارات التشفري. ميكن تنفيذ الرتقية يف املوقع من خالل إضافة وحدات 

جديدة:
•  مشفر الرشيط املغنطييس، محطة االتصال الذيك، وحدة التشفري الذيك، وحدة    

التشفري بدون اتصال

الخصائص البيئية، الشهادات، وبيان اإلذعان
وضع االستعداد واستهالك الطاقة املخفض  
CE, FCC, IEC, VCCI, CCC6, KC6  

ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, ROHS  

التغذية الكهربية
التغذية الكهربية: 240-100 فولط تيار متغري، 60-50 هريتز، 1.8 أمبري  

الطابعة: 24 فولط تيار مبارش، 3 أمبري  

البيئة
الحد األدىن/األقىص لدرجة حرارة التشغيل: 15 / درجة س )59 / 86 درجة ف(  

الرطوبة: 65-20 % الالتكاثف  
الحد األدىن/األقىص لدرجة حرارة التخزين: 5- / 70 درجة س )23 / 158 درجة ف(  

رطوبة التخزين: 70-20 % التكاثف  
تهوية التشغيل: الهواء الطلق  

الخطوط املتوافرة
Arial 100, Arial bold 100  

الباركود: كود 39، كود EAN 13 ،128، متشابك 2/5  
 
 

صديق للمستخدم
  الوصول السهل لجميع الخصائص

  تتوافر منصة ومغذي سعة 100 بطاقة بشمل مالئم يف األمام

  مراقبة البطاقات املتبقية يف ملحة 

  درج الرفض املتواجد يف املؤخرة )30 بطاقة(

  تزود بـEvolis Premium Suite® من أجل التهيئة 
األوتوماتيكية

  الطابعة خفيفة الوزن: فقط 
4 كجم )أقل من 9 رطل(

أداء من الطراز األول
كفاءة متزايدة تنتج 100 بطاقة  

 YMCKO(:( سعة الرشائط امللونة  
250 بطاقة

  مرونة كاملة: أحادي الجانب/ثنايئ 
الجانب، وخيارات التشفري

  رسيعة: 850 بطاقة/ساعة يف الطباعة 
األبيض واألسود

متسقة للغاية
  تهيئة حسب متطلباتك: أحادية الجانب أو ثنائية الجانب

  ميكن دمج املشفرات من أجل التشخيص املتقدم

أوروبا – الرشق األوسط - أفريقيا
Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers - 49070 Beaucouzé - France

 info@evolis.com :هاتف: 606 367 241 )0( 33+ - فاكس: 612 367 241 )0( 33+ - الربيد اإلليكرتوين

evolisinc@evolis.com :الربيد اإلليكرتوين  - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - األمريكتني
evolisasia@evolis.com :سنغافورة - الربيد اإلليكرتوين - Evolis Asia Pte Ltd - أسيا – املحيط الهادي

 infochina@evolis.com :الصني - الربيد اإلليكرتوين
infojapan@evolis.com :اليابان - الربيد اإلليكرتوينwww.evolis.com

مطبوعة عىل ورق قابل إلعادة 
التدوير بنسبة 100%
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