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Veilig

Flexibel

De SC6500 gepatenteerde HoloKote® security-technologie
voegt een watermerk op de kaart toe bij het printen. Een
HoloKote laag vereist geen extra verbruiksar�kelen en kan
worden aangepast aan een speciﬁek logo-ontwerp. HoloKote
zorgt voor extra beveiliging van de kaart zonder extra kosten.
Smardcard coderen verhoogt ook de beveiliging van de kaart.

USB- en Ethernet-interfaces worden aangevuld met een
Microso�-gecer�ﬁceerde plug & play driver. Bulkprinten met
de verwisselbare 100-kaart kaarthouderbak of print enkele of
herschrij�are kaarten met de handinvoer. Upgrade een
enkelzijdige SC6500 ID Kaartprinter naar een dubbelzijdige
met een eenvoudig upgrade pakket.

Expert

Duurzaam

SC6500 Enkelzijdig ID Kaartprinter met Contactloze & Chipcodering is gebouwd voor professionals. De superieure drukkwaliteit van de SC6500 op kaarten wordt verbeterd door
ICC-proﬁelen, die naadloos de kleuren van de so�ware naar
de printer overze�en. De heldere display biedt intelligente
gebruikersinforma�e en interac�e.

De SC6500 is ontworpen voor hoge presta�es en met speciale
materialen en geavanceerde componenten gebouwd en wordt
ondersteund met de UltraCoverPlus ™ garan�e.

Standaard functionaliteiten

Van rand
tot rand

Ethernet

ICC proﬁelen

Optionele functionaliteiten

Smartcard
coderen

Herschrij�aar

Dubbelzijdig
printen

Duplex
upgraden

Magneetstrip

De SC6500 ID Kaartprinter maakt deel uit van de ScreenCheck
ID Kaartprinter Collec�e.

Gratis 3 jaar beperkte garantie depot*
*Beschikbaar in de EU, Noord-Amerika en andere geselecteerde gebieden.
Andere locaties krijgen 1 jaar minimum beperkte garantie depot.

SC6500 is ideaal voor:
Enterprise ID oplossingen.

www.screencheck.com

Printerkenmerken
1HR

150

10 0 /70
(20 0 /200)

Printsnelheid

Kaar�nhoud

Tot 150 full colour
kaarten per uur

Standaard: 100 input, 70 output
Op�oneel: 200 input, 200 output

Printerspecificaties
1HR
125

3 JAAR
UCP

CUSTOM
LOGO

Windows OS X

Garan�e

Visuele beveiliging

Opera�ng systems

Standaard of Custom
HoloKote® watermark

Windows en Mac OS
compa�bel

3 jaar UltraCoverPlus
met een hot swap printer

Gebruiksmaterialen
STANDARD

3 YEAR

100/30

Printmodus

LOGO

Dye ﬁlm

300dpi kleur dye sublimation, monochroom thermisch printen en herschrijfbare technologie.

Printing speed

afbeeldingen.
Warranty• YMCKO 5 panel dye ﬁlm, 300Visual
security

Card capacities

• Monochrome resin zwart dye ﬁlm, 1000
afbeeldingen.
100 card input
3 year limited depot
HoloKote ® watermark
cards hee�
per hour
30 card
output over de kaart oppervlak af
• Ook verkrijgbaar in wit *, * blauw, rood *, * goud en zilver *.
De gebruiker
de op�e om een HoloKote® security
watermerk

Windows OS X
Operating systems

Up to
125 full colour
Visuele
beveiliging

te drukken. Bij gebruik in combina�e met HoloPatch® kaarten, is een gebied van het HoloKote
watermerk benadrukt als een hoge zichtbaarheid verzegeling. Een keuze uit 4 vaste HoloKote
patronen en 1 custome design worden geselecteerd in de printerdriver. Voor extra veiligheid,
maakt Custom HoloKote® het mogelijk een watermerk aan te passen naar een eigen logo of
ontwerp.

• KO zwart en overcoat resin dye ﬁlm, 600 afbeeldingen.
• YMCKOK 6 panel dye ﬁlm, 250 dubbelzijdige afbeeldingen kleur op de voorkant,
zwart op de achterkant (alleen dubbelzijdig).

35s

Kaarttypes/dikte
STANDARD
Windows OS X
2 YEARCR80 / CR79 PVC ISO blanco kaarten,
HiCo magneetstrip, smartcards, zelfklevend,
herschrijfbare en HoloPatch kaarten.LOGO
0,51 mm tot 1.02mm (0,020 "tot 0,040").

Kaartcodeerop�es

1
1
Magne�c stripe encoding: HiCo and LoCo encoder ISO 7811, JIS2.

Smart card encoding: Contact chip, MIFARE®, DESFire® and iClass®. Others available.

Printing speed
Garan�e**

HoloPatch® kaarten
Warranty

Card capacities

2 year limited depot

leenservice - Beschikbaar in de EU, Noord-Amerika en andere geselecteerde gebieden.
Andere loca�es krijgen 1 jaar minimum beperkte garan�e depot.

Schoonmaakset

Printer interfaces

Schoonmaakrollerset
5 Schoonmaakrollers, 1 metaal roller bar.

Printing speed

cards per 70-kaarthouder.
hour
100-kaartvoeder

3 YEAR
UCP Varianten

200/200

Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 (32 en 64bit) Windows server 2003 R2 SP2, 2008, 2012, 2016.
GNU/Linux en Mac OS X 10.9.0 en verder.
Up to 125 full colour
Kaar�nhoud

Card capacities
200 card input
200 card output

Operating systems

HoloKote watermark

compatible

10 schoonmaakkaarten, 1 pen.

USB rev1.1 (USB 2.0 compa�bel), Ethernet.

Driver 125
compa�biliteit

Visual security

Gebruik HoloKote met HoloPatch voor ®een goed zichtbare gouden zegel op
de kaart.
Windows
and Mac OS

Prints 1 full colour
Hand-fed
3 jaarcard
UltraCoverPlus™
garan�e en support inclusief volledige
printkop dekking en gra�s
per 35 seconds

1HR

Windows and Mac OS
compatible

Warranty
SC6500

CUSTOM
LOGO

Windows OS X

Visual security

Operating systems

Standard or Custom HoloKote ®
3 year UltraCoverPlus with
hot swap ID kaartprinter.
Enkelzijdige
watermark with UV effect
printer and lifetime printhead cover

Windows and Mac OS
compatible

SC6500 Dubbelzijdig

Gewicht printer

Dubbelzijdige ID kaartprinter.

4.9kg (10.8 lbs).

Varianten - Bel voor onderdeelcodes

Krachtbron

Magneetstripcodering, combi smartcard-codering (contact chip,
Mifare®, Desﬁre®, iClass®). Andere smartcard encoders ook beschikbaar.

Externe voeding 100-240V 50-60Hz autoranging.

1HR

Afme�ngen
100printer

3 YEAR
UCP

100/100

Opties

453mm L x 206mm W x 233mm H (17.8” L x 8.1” W x 9.2” H) inclusief hopper en stapelaar.

Printing speed
Printsnelheid

Card capacities

Warranty
Dubbelzijdige upgrade

to 100voor
full colour
card input
SnelleUpmodus
kleur (enkelzijdig geprinte kaart):100
23 seconds,
cards per hour

100 card output

HoloPatch®
HoloPatch kaarten hebben een
sterk reﬂecterend goud 'super
diﬀuser' folie vierkantje dat de
zichtbaarheid van de opdruk
van het HoloKote logo verbetert.

Custom HoloKote®
Een aan te passen an�-namaak
watermerk geprint over het gehele
kaartoppervlak. 1 standaard
custom design beschikbaar.

ABC
ABC

/ScreenCheck_
ABC
/+Screencheckbv
/company/screencheck

Operating systems

Kit bevat een CD om data te installeren en een Custom HoloKote kaart die in uw printer
past.

Kaartbeveiligingsopties

/ScreenCheckBV

Visual security

Custom HoloKote kit

Beschermde kantooromgeving 10°C tot 30°C (50°F to 85°F).

ABC

Windows

Holographic laminates
Windows compatible only
3 year UltraCoverPlus with hot swap
Upgrade van een Enkelzijdige SC6500
de SC6500 Dubbelzijdig printen.
and UV naar
film options
printer and lifetime printhead cover

Omgeving

HoloKote®
Een standaard anti-namaak watermerk
afgedrukt in een raster patroon over
de hele kaart oppervlak. De SC4500
HoloKote beschikt over 4 standaard en
1 custom ontwerpen.

OVER
LAMINATES

ABC

Magneetstrip
De SC6500 kan worden
uitgerust met ISO-norm 7811
compatibel HiCo codering
van magneetstripkaarten en
JIS2.

Smartcard codering
Smartcard codering opties:
Contact chip,Mifare®,
Desﬁre®, iClass®.

