IMPRESSORAS DATACARD® SD260™ E SD360™

A melhor relação qualidade-preço em solução para cartões

THE NEW
LOOK OF
LEADERSHIP

As impressoras SD360™ duplex e a SD260™ simplex já vem equipadas com as
principais inovações da indústria que fazem da impressão de cartões um processo
simples e econômico. Ideal para pequenos e médios negócios, escolas, hospitais,
academias, bancos, varejistas e emissores que querem usar para impressão em volumes
menores. Com preços competitivos e muitos recursos, as impressoras da série SD

As impressoras SD360™
e SD260™ têm excelente
qualidade de impressão,
são conﬁáveis, fáceis de
operar e possuem design
compacto.

apresentam excelente custo-benefício.

Grandes inovações em uma série de grandes impressoras
• Maior velocidade e produtividade. Imprima mais cartões em menos tempo. As
impressoras SD são significativamente mais rápidas que outras impressoras da
categoria. E o recurso True Pick™ anti-atolamento, “puxa” os cartões com precisão,
mais espessos ou mais finos, sem precisar de ajustes.
• Excelente qualidade de imagem para documentos. A nova e exclusiva tecnologia
de impressão TrueMatch™ assegura que as cores do monitor sejam as mesmas que
são reproduzidas no cartão. Lote após lote, você obtem resultados nítidos e
consistentes do primeiro ao último cartão impresso.
• Fácil operação. Ícones intuitivos orientam as operações no painel de controle softtouch e na tela LCD. Os cartões e suprimentos são fáceis de colocar e o rolo de ribbon
ergonômico inclui um rolete de limpeza.
• Conexões de fácil configuração. Portas Standard, Ethernet e USB e o Gerenciador de
Impressão baseada em browser (navegador) ajudam na integração das impressoras SD
com praticamente qualquer aplicação.

IMPRESSORAS DATACARD® SD260™
™ E SD360™
•

SD360™: impressão duplex

•

SD260™: impressão simplex

•

Impressão cor e mono na mesma unidade

•

Rolos de suprimentos recarregáveis com rolete de
limpeza

•

Compartimento de alimentação automática de 100
cartões (com slot de cartão de exceção) ou
alimentação manual de 200 cartões

•

Avançado driver de impressora suporta aplicações de
terceiros

•

Painel LCD intuitivo com controles soft-touch

•

Conectividade USB e Ethernet

•

Compartimento de saída de 25 cartões e opcional
para 100 cartões

Especiﬁcações e recursos SD 260/ SD360
Impressão

Direct-to-card por sublimação / transferência térmica de resina

Recursos

SD260: simplex, impressão borda a borda, duplex manual
SD360: simplex ou duplex, impressão de borda a borda
Impressão full color ou monocromática
Texto alfanumérico, logos e assinaturas digitalizadas, código de barras 1D/2D

Resolução

300dpi, 256 tons de cor por painel

Velocidade

Full color até 200 cartões por hora, um lado (YMCKT)
Full color ambos os lados (YMCKT-K) até 155 cartões por hora
Monocromática até 830 cartões por hora, um lado (preto HQ)

Cartões

Alimentação automática de entrada: 100 cartões 0.76mm e saída 25 cartões
Alimentação manual: 1 cartão na entrada e 5 cartões na saída (SD260) de 0.76mm

Dimensões

SD260: P 39.1cm x L 17.5cm x A 22.4cm
SD260L (com módulo smart card): P 53.9cm x L 17.5cm x A 22.4cm)
SD360: P 53.9cm x L 17.5cm x A 22.4cm)

Peso

SD260: 3.7kg (dependendo dos opcionais)
SD260L (com módulo smart card): 5.4kg (dependendo dos opcionais)
SD360: 5.4kg (dependendo dos opcionais)

Conectividade

Bidirecional USB 2.0 , Ethernet 10 Base-T/100-Base TX (luz de atividade)

Garantias

30 meses de fábrica, 30 meses para cabeçote (sem limite de impressões)

Opcionais para SD260/SD360
Codiﬁcação tarja
magnética

Upgrade fora da fábrica
ISO 7811 opção para três trilhas (alta e baixa coercividade)
JIS Type II opção trilha única
Suporte para formatação de dados padrão e customizados

Personalização
Smart card

Opções de fábrica (SD260L e SD360):
Codiﬁcador single-wire contact/contacless all-in-one (lê/grava) MIFARE, ISO7816/ISO 14443 A/B,
ISO5693 ISO FeliCa), DesFire.
Codiﬁcador two-wire contact/contacless all-in-one para MIFARE/DesFire,
ISO7816, ISO 14443, A/B
Opções de upgrade fora da fábrica (SD260L e SD360) além do codiﬁcador:
Codiﬁcador two-wire contact/contacless all-in-one para MIFARE/DesFire,
ISO7816, ISO 14443, A/B
iClass® HID, codiﬁcador lê e grava ou de leitura apenas
PC Prox HID, somente leitura
OEM de terceiros (somente para leitores contacless , codiﬁcador não incluso)

OpenCard*
(só SD360)

Somente opção de fábrica
Suporta impressão simplex ou duplex
Impressão full color ou mono
Suporta compartimento de exceção
Suporta legado de formatos Opencard
Ethernet ou USB

Opções upgrade
usuário ﬁnal

Compartimento estendido de saída para 100 cartões
Compartimento estendido de entrada para 200 cartões
Trava de segurança Kensington®

*Tipo de ribbon (ﬁta) e número de painéis; Y=Amarelo, M=Magenta, C=Ciano, K=preto; T= Inline Topcoat (Acabamento em linha), HQ= Alta
Qualidade

Construa uma solução
completa de emissão com
a Datacard
As impressoras SD360™ e SD260™
funcionam com os software
Datacard, suprimentos certificados e
serviços globais que proporcionam
a você uma solução completa de ID
que entrega resultados excepcionais.

Software
O software de
identificação Datacard®
ID Works® cobre todo
o processo de emissão,
desde o design,
captura de dados e gerenciamento da
impressão e emissão.

Suprimentos
p
Os suprimentos
certificados Datacard®
ajudam a produzir
cartões com excelente
qualidade de imagem ao mesmo
tempo que otimiza o desempenho do
seu sistema de emissão.

Services
Dúvidas ou problemas?
O Global Services e
nossa rede mundial
de assistência técnica autorizada
estão à sua disposição. Profissionais
altamente capacitados e suportados
pelos mais de 40 anos de experiência
da Datacard.

Corporate Headquarters
11111 Bren Road West
Minnetonka, Minnesota 55343-9015
Phone: +1 952 933 1223

*Não disponível em todas as regiões.
Datacard, SD260, SD360, ID works, TrueMatch e TruePick são marcas registradas, marcas comerciais e / ou marcas de serviço da DataCard Corporation nos Estados Unidos e / ou outros países.
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