
يعترب برنامج e Evolis Premium Suite  مكون أساىس ىف جميع طابعات Evolis الجديدة. �د الربنامج مركز الطباعة �نظومة 
متكاملة من الطباعة وإعدادات وتهيئة النظام ملراقبة جميع اإلتصاالت ب� الطابعة واملستخدم. �كن إدارة تشغيل الطابعة بشكل 
كامل من خالل واجهة املستخدم ومن خالل الرسائل الدالة عىل حالة الطباعة ومدى توافر الحرب ومهام الصيانة املطلوبة. ك� يوفر 
.Evolis Web-based Support Center هذا األسلوب إلدارة الطابعة إتصال مبارش وعىل مدار 24 ساعة �ركز الدعم عىل األنرتنت

تم تصميم مجموعة متطلبات التشغيل Evolis High Trust لتقديم أعىل أداء لرسوم الجرافيك مع توف® سهولة اإلستخدام. تعترب 
عملية تركيب علبة رشيط الحرب عملية بسيطة تتم من خالل خطوة واحدة، وتحدد Zenius من خالل الرقاقة األلكرتونية املدمجة 

نوع رشيط الحرب الذى تم تركيبه وتهيئ جميع اإلعدادات وفقا لذلك.

Zenius مجهزة بابتكارين أساسي�:

تحديد معاي® جديدة يف طباعة البطاقات

مع Zenius، تكشف Evolis عن مفهومها الجديد الخاص بتخصيص 
البطاقة البالستيكية، مع الرتكيز الرصيح عىل املستخدم وعىل جودة

الطباعة التي ال مثيل لها. وتتمتع Zenius التي تعترب أول طابعة
 مصممة مع مراعاة البيئة بخصائص محسنة وتصميم مدمج وأنيق.

وتستفيد Zenius من مستهلكات Evolis High Trust® الجديدة 
وبرنامج Evolis Premium Suite® الذي يوفر سهولة 

االستخدام ومستويات األداء الذي يحدد 
املعاي® الجديدة يف السوق.

Evolis High Trust® الجديدة 
® الذي يوفر سهولة 

ZENIUS عندما يتالقى اإلبتكار والكفاءة

تعترب Zenius الحل املتكامل لطباعة البطاقات عالية 

الجودة أحادية الجانب، وذلك باألبيض واألسود أو 

باأللوان، ولتشف� بطاقات التقنية، وذلك يف �اذج فردية 

أو صغ�ة، وللعديد من التطبيقات: بطاقات املوظف�، 

وبطاقات التحكم يف الدخول، وبطاقات السداد، وتصاريح 

النقل وأكÇ من ذلك.

سهولة االستخدام:
تسهل Zenius جميع خطوات املستخدم! استكشاف ثروة 

من الخصائص املتقدمة التي يتم تحميلها عىل تصميم 
عرصي ومدمج يف نفس الوقت.

قابلية التطوير والتحديث: 
من خالل تجهيزها بتقنيات الطباعة األفضل واألحدث، �كن 

ترقية إصدار Expert من Zenius ىف موقعك بالعديد من 
وحدات التشف®. وبذلك تضمن بهذه الخاصية األتساق 

الدائم مع متطلباتك الحالية أو املستقبلية ىف الطباعة عىل 
البطاقات البالستيكية. 

مدمجة وخفيفة الوزن وصامتة: 
تتمتع الطابعة Zenius �ستوى صوت يبلغ 46 ديسيبيل 

(أ)، وحجم صغ® للغاية، وهذا ما �كنها من أن تتواجد يف 
أي بيئة، سواء كان مكتب ترحيب أو مكتب مبيعات أو 

مكتب عمل. يبلغ وزن Zenius 3.3 كجم (7.3 لربة)، وهي 
تعترب أخف طابعة وزناً يف فئتها.

مصممة £عاي� بيئية:
حصلت Zenius عىل شهادة ENERGY STAR املشهورة 
واملرغوبة عامليا وهى تتوافق مع مبادئ تخفيض إستهالك 

الطاقة طبقا لتوجيهات وتعلي�ت اإلنتاج األوروبية املرتبطة 
.ErP بالطاقة واملعروفة بأسم



 Evolis Services يرجى االتصال بخدمات ،Windows XP-SP2 4 إلصدارات السابقة للويندوز / net 4.01 يف الظروف الخاصة / 2 بناءاً عىل إصدار الويندوز الخاص بك / 3 1تتطلب تشكيل جانبي للعميل من نوعية

5 متوافرة من نوفمرب 2011 إلصدار ’Expert‘ أو أعىل / 6 متوقع بحلول سبتمرب 2011

املواصفات
وحدة الطباعة عىل جانب واحد، الطباعة من الحافة للحافة  

تهذيب الصباغة باأللوان والنقل الحراري لألبيض واألسود  

رأس طباعة بدقة 300 نقطة/بوصة (11.8 نقطة/ملم)  

16ميجا بايت رام  

أداء الطباعة
ألوان من 120 – 150 بطاقة يف الساعة  

أبيض وأسود من 400 – 500 بطاقة يف الساعة   

إدارة البطاقات واملواصفات
اختيار التغذية التلقائية أو اليدوية  

سعة املغذي: 50 بطاقة (0.76 ملم - 30 مليبوصة)  

سعة صينية الخروج: 20 بطاقة (0.76 ملم - 30 مليبوصة)  

  سمك البطاقة: 0.25 إىل 0.76 ملم (10 إىل 30 مليبوصة)، املعايرة باستخدام املقياس

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

  تنسيق البطاقات: ISO CR-80 – ISO 7810 (53.98 ملم × 85.60 ملم – 3.375 
بوصة × 2.125 بوصة)

 EVOLIS HIGH TRUST®رشائط
رفع جودة واستدامة البطاقات املطبوعة وفرتة حياة رأس الطباعة والوثوقية

الكلية لطابعتك!

âالكشف واإلعداد التلقا  

  الرشيط املدمج يف الكاسيت لسهولة االستخدام

  خاصية توف® الرشائط يف الطباعة باألبيض واألسود

  سعة الرشيط:
• YMCKO: 100 بطاقة/البكرة   

• KO: 300 بطاقة/البكرة   
• الرشائط األبيض واألسود: ما يصل إىل 1000 بطاقة لكل بكرة1   

• رشيط الصورة ثالثية األبعاد: 400 بطاقة/البكرة   

الواجهة
USB 1.1 (متوافق مع 2.0)  

تتوافر Ethernet كخيار  

العرض
ملبات عرض  

  إشعارات رسوم من الطابعة2:
تحذيرات املغذي الفارغ والتنظيف و»قرب نفاد الرشيط» و»نفاد الرشيط»

الربنامج
  مزود مع ®Evolis Premium Suite الخاصة بالويندوز:

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

• مدير Evolis Printer Manager الخاص باإلشعارات ثنائية االتجاه3   
W7 32/642و Vista 32/644 أو أعىل، وويندوز Windows  XP SP2 يدعم ويندوز •   

  مزود بربنامج eMedia CS Card Designer (فرتة اختبار مجانية ملدة 30 يوم يتم 
إنزالها من موقع Mediasoè عىل اإلنرتنت)

  نظم التشغيل األخرى:                 
• ماك ولينوكس: حسب الطلب   

الض¬ن
  سنت� (عىل الطابعة ورأس الطباعة)

الحجم والوزن
  الحجم: االرتفاع 195 ملم (7.68 بوصة) × الطول 205 ملم (8.07 بوصة) × العرض 310 

ملم (12.2 بوصة)
  الوزن: 3.3 كجم (7.3 لربة)

(ISO 7779 تم تقييمه وفقاً ملعيار) الصوت
(YMCKO وضع ألوان) وضعية املتفرج ،LpAm ،مستوى ضغط الصوت

  عند التشغيل: 46 ديسيبل (أ)
  يف وضع السبات: ضوضاء يف الخلفية فقط

السالمة
Kensington® دعم تأم�   

  تعمية البيانات الخاصة بالتشف® املغنطييس5

محتوى العلبة
  الطابعة

  قرص مدمج يحتوي عىل ملف تشغيل الطابعة وكتيب املستخدم
  مجموعة التغي®

USB كابل  
  وحدة إمداد الطاقة واألسالك

خيارات وك¬ليات
  األلوان املتاحة: أحمر ناري أو بني رمادي

Ethernet TCP-IP5  
  خيارات التشف®5 التي �كن تجميعها �كن تنفيذ الرتقية يف املوقع من خالل إضافة 

وحدات جديدة:
•  مشفر الرشائط املغنطيسية، محطة االتصال بالبطاقة الذكية، مشفر البطاقة   

الذكية ومشفر ëاس البطاقة الذكية
• املشفرات األخرى تتوافر حسب الطلب   

التصميم الصديق للبيئة والتصديقات وبيانات اإلذعان
  وضع السبات واستهالك الطاقة املخفض

CE, FCC, IEC, VCCI, CCC6, KCC6  
ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS  

الطاقة
V AC, 50–60 Hz, 1.8 A 240–100 :إمداد الطاقة  

V DC, 3 A 24 :الطابعة  

البيئة
  الحد األدí/األقىص لدرجة حرارة التشغيل: 15 / 30 درجة س (59 / 86 درجة ف)         

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

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

الخطوط املستخدمة
Arial 100, Arial Bold 100  

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

البساطة
  يوجد مغذي البطاقات وصينية

الخروج يف مقدمة الطابعة.
  املغذي اليدوي

  لوحة التحكم ذات اللمبات

املرونة
  الوصول املبارش للمنافذ

  التكامل املوقعي للوحدات املحددة*
  �كن الجمع ما ب� مشفرات البطاقات 

املغنطيسية والذكية خالل نفس الطابعة*

*إصدار Expert واألعىل

البساطة

الوصول املبارش للمنافذ
التكامل املوقعي للوحدات املحددة*

O
livier C

alvez. 05/2011. K
B

-ZEN
1-61A

R-A
صور: 

ىل مالكها. ال
ي إ

ص تنتم
يف هذا الن

ت التجارية املذكورة 
ق. جميع العالما

ت أو الرسوم عرضة للتغي® بدون إشعار ساب
صفا

ت واملوا
ستند. جميع املعلوما

يف هذا امل
ت املذكورة 

ن املعلوما
ت الواقعية ع

ف املنتجا
ن أن تختل

ق محفوظة. �ك
© جميع الحقو

 2011 Evolis C
ard Printer.

مصممة £عاي� بيئية:
  أوضاع االستعداد والسبات

ENERGY STAR تصديق  
 ErP European اإلذعان مع  

 Directive
  تم تقليل الضوضاء إىل 46 

ديسيبيل (أ) فقط

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

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

evolisinc@evolis.com :ðالربيد اإلليكرتو  - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - �األمريكت
evolisasia@evolis.com :ðسنغافورة - الربيد اإلليكرتو - Evolis Asia Pte Ltd - أسيا – املحيط الهادي

 infochina@evolis.com :ð- الربيد اإلليكرتو �الص
infojapan@evolis.com :ðاليابان - الربيد اإلليكرتوwww.evolis.com

مطبوعة عىل ورق قابل إلعادة 
التدوير بنسبة 100%


