
Стартирайте Вашата програма за ID карти бързо, лесно и изгодно 
Картовият принтер SD160™ на Datacard® осигурява необходимите технологии за печат 

на висококачествени ID карти при най-нисък разход. Благодарение на възможностите 

за многократен печат върху презаписваеми карти, кодиране на магнитна лента и 

поставяне на защитен UV слой, SD160™ отговаря на множество изисквания за издаване 

на ID карти с различни приложения. 

Нисък разход, дългосрочна стойност. SD160™ e интелигентният избор за печат 

на различни видове висококачествени ID карти или баджове при занижен разход. 

Тази уникална система може да бъде надграждана с нарастването на Вашите нужди 

и изисквания.  

Доказана надеждност. Подобрената  технологична платформа гарантира 

надеждност, подсилена с 24-месечна гаранция. Печатате и персонализирате 

висококачествени цветни и монохромни карти с цветни или черно-бели 

изображения, графики и текст.  

Многофункционалност и гъвкавост. Картовият принтер SD160™  предлага 

пълноцветен, монохромен или многократен печат върху презаписваеми карти в един 

пас. Можете да кодирате магнитни ленти, както и да презаписвате карти веднага, 

спестявайки време и разход за печат на нови карти.  

Допълнителна сигурност. За разлика от други принтери в същия ценови клас, SD160™ 

има и опция за UV печат на защитни елементи. За допълнителна сигурност може да 

печатате лога, графики, изображения и друга информация.

КАРТОВ ПРИНТЕР DATACARD® SD160TM 

НИСЪК КЛАС, ВИСОКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Изключително гъвкав, 

многофункционален и 

икономичен, картовият 

принтер Datacard® SD160™ 

е подходящ за печат на карти

с различни приложения:

• Корпоративни ID карти 

• Ученически и студентски 

  ID карти 

• Карти за лоялни  клиенти

• ID карти на служители от 

  държавната администрация

• ID карти на посетители



Цялостно решение 
за издаване на карти

Картовият принтер  SD160™ 

работи със софтуер и 

консумативи на Datacard®  

за постигане на отлични 

резултати.

КАРТОВ ПРИНТЕР DATACARD® SD160TM

• Едностранен печат на карти 

• Цветен, монохромен и многократен печат върху презаписваеми карти

• Презареждаема касета с почистващ ролер

• Автоматичен контейнер за зареждане на 100 карти и контейнер 
 за 25 готови карти

• Софтуерен развоен комплект (SDK) за разработка на външни      
 приложения

• Интуитивен LCD панел със сензорни бутони

• Възможност за добавяне на енкодер за карти с магнитна лента

• Стандартна USB връзка

• Ленти: YMCKT (250 отпечатъка); YMCKT (650 отпечатъка); 
 UV лента: YMCKFT (300 отпечатъка)

Datacard®  SD160™ Card Printer Datacard® SD260™ Card Printer

Карти/час (до) – Пълноцветен едностранен 150 200

Карти/час (до) – Монохромен едностранен 500 830

Многократен печат върху презаписваеми карти Да Не

Кодиране на магнитна лента (опция) Да Да

Кодиране на контактни смарт карти (опция) Не Да

Кодиране на безконтактни смарт карти (опция) Не Да

Гаранция на принтер и печатаща глава 24 мес. 30 мес.

Интерфейс USB USB & Ethernet

XPS Driver Да Да

Софтуерен развоен комплект (SDK) Да Да

 

Стандартни технически характеристики и спецификации

Технология Директен цветен сублимационен и монохромен термотрансферен печат

Възможности на 
печат

Едностранен печат от ръб до ръб 
Многократен печат от ръб до ръб, пълноцветен и монохромен печат 
Буквено-цифров текст, лога и дигитализирани подписи; 1D/2D баркод изображения 
Възможност за управление на повече от един принтер за изпълнение на една задача

Резолюция на печат    300 dpi, 256 нюанса на цветен панел

Скорост на печат Пълноцветен печат: до 150 карти/час, едностранен (YMCKT) 
Монохромен печат: до 500 карти/час, едностранен (black HQ)

Капацитет Автоматично зареждане: капацитет на входящия контейнер – 100 карти (0.76 мм); 
капацитет на контейнера за готови карти – 25 карти 
Ръчно зареждане: 1 карта

Размери Д 39.1 см x Ш 17.5 см x В 22.4 см 

Тегло 3.7 кг

Интерфейс Двупосочен USB 2.0

Гаранции 24-мес. стандартна складова гаранция; 24-мес. гаранция на печатащата глава

 
Опции

Енкодер за карти с 
магнитна лента

Възможност за надграждане извън фабриката 
Опция за ISO 7811 3 писти (HiCo, LoCo)   
JIS Type II еднопистова опция 
Поддържа стандартни и нестандартни формати на данните

Опции за  
надграждане от 
крайния потребител

Удължен контейнер за готови карти с капацитет 100 карти
Входящ контейнер с капацитет 200 карти 
Възможност за поставяне на ключалка тип „Kensington security lock“

UV защитни 
елементи
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