
Висококачествен пълноцветен печат „over-the-edge“  
Ретрансферните картови принтери SR200™ и SR300™ са ключ към постигане на по-голяма 

удовлетвореност на картодържателя и максимална гъвкавост на картовия проект. С тяхна 

помощ корпорации, университети, държавни агенции и други големи организации издават 

бързо и лесно защитени, персонализирани, износоустойчиви и атрактивни карти. Освен 

че предлагат изключително качество на пълноцветен едностранен или двустранен печат 

„over-the-edge“, SR200™ и SR300™ могат да кодират различни видове карти, включително 

контактни и безконтактни смарт карти и карти с магнитна лента.

• Висококачествен печат, гъвкаво кодиране. Персонализация с ярки изображения и 

пълноцветно покритие до самия ръб на картата. Лесно могат да бъдат добавени енкодери за 

контактни и безконтактни смарт карти и карти с магнитна лента. Принтерите печатат върху 

неравни картови повърхности и материали, включително ABS, PET, PET-G, поликарбонат и 

PVC.   

•  Мощна защита, по-дълъг живот. За максимална защита от фалшифициране на картата, 

към ретрансферните принтери SR200™ и SR300™ могат да бъдат интегрирани допълнителни 

картови ламинатори LM200™ и LM300™ на Datacard®. За изключителна издръжливост и 

износоустойчивост на картата можете да добавяте защитни покрития, фолиа и ламинати.

•  Цялостно решение. Ретрансферните принтери SR200™ и SR300™, заедно със софтуер и 

консумативи на Datacard®, предоставят всеобхватно и надеждно решение за издаване на 

карти – от изготвянето на дизайн до отпечатването на готовите карти. 

СЪЗДАЙТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ 
ОТНОШЕНИЯ
С КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ

С ретрансферните картови 
принтери SR200TM и SR300TM 
на Datacard

®
 издавате 

атрактивни карти, които 
устояват на изпитанията 
на ежедневната употреба 
и гарантират високо ниво 
на защита. SR200TM и SR300TM 
отговарят в най-висока 
степен на изискванията за 
обем, качество и сигурност 
на широк спектър от 
приложения в държавната 
администрация, обществения 
транспорт, контрола на 
достъп, програмите за 
клиентска лоялност и др. 

РЕТРАНСФЕРНИ КАРТОВИ ПРИНТЕРИ DATACARD® SR200™ И SR300™



Ретрансферна 
технология за печат
За разлика от директния 
печат, при който  се използва 
пълноцветна лента за 
отпечатване на мастилото 
директно върху повърхността 
на картата, при ретрансферния 
печат се използват два вида 
ленти – пълноцветна лента и 
ретрансферен филм. Принтерът 
използва пълноцветната лента 
за печат на изображения 
върху ретрансферния филм и 
нагряващ ролер за прехвърляне 
на изображението върху цялата 
повърхност на картата.  

Поставянето на ретрансферния 
филм удължава живота на картата 
и осигурява отлично качество на 
изображението. 

Ретрансферните картови 
принтери SR200 & SR300 
на Datacard® гарантират 
висококачествен печат от ръб 
до ръб върху различни видове 
картови повърхности (PVC и 
различни от PVC), както и върху 
контактни и безконтактни смарт 
карти.

РЕТРАНСФЕРНИ КАРТОВИ ПРИНТЕРИ DATACARD® SR200™ И SR300™
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Технически характеристики и спецификации

Технология на печат Ретрансферен, цветен сублимационен печат
Едностранен печат (SR200)
Двустранен печат (SR300)
Печат „over-the-edge” 
Пълноцветни изображения

Скорост Едностранен YMCK: 36 секунди/карта 
Двустранен YMCK-K: 66 секунди/карта

Капацитет Входящ и изходящ контейнери: 100 карти (0.76 мм) всеки

Характеристики за сигурност IPSEC криптирана комуникация
Повишена сигурност чрез заличаване на отпечатаната информация върху черния панел на  YMCK ленти

Защитни елементи Ламинати
0.5 и 1.0 mil ламинат без защитно изображение
0.6 и 1.0 mil ламинат с холограмно стандартно изображение или холограмно изображение с клиентски дизайн

Физически размери Принтери: Д 322 мм x Ш 343 мм x В 335 мм
Ламинатори: Д 330 мм x Ш 210 мм x В 360 мм

Тегло Принтери: 13.45 кг
Ламинатори: Едностранен: 8.5 кг
                            Двустранен: 9.5 кг

Интерфейс Ethernet и USB

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

Допълнителни опции

Ламинатор Едностранен (LM200) 
Двустранен (LM300)

Кодиране на магнитна лента IAT, ISO (само за SR300)

Кодиране на смарт карти Опции за надграждане от производителя (само за SR300):
Контактен четящ / записващ енкодер за ISO7816 T=0 & T=1
Комбиниран четящ / записващ енкодер за ISO7816, ISO14443 A/B, MIFARE, DESFire
Комбиниран четящ / записващ енкодер за ISO7816, ISO14443 A/B, ISO18092 (NFC), MIFARE, DeSFire, FeliCa 
Безконтактен четящ / записващ енкодер за ISO14443 A/B, MIFARE, DESFire
HID iCLASS, четящ / записващ или само четящ енкодер 
HID Prox, само четящ

Bend remedy Опция за надграждане от производителя (за SR200 и SR300)

•  Допълнителен едностранен (LM200) или 
двустранен (LM300) ламинатор

• IPSec технология за сигурен трансфер   
 на данни

• Функция за изтриване на отпечатано   
 изображение от лентата за по-добра   
 защита на данните

• Възможност за фабрично надграждане   
 на принтер с модул за кодиране на   
 различни видове смарт карти: ISO 7816,  
 ISO 14443 A/B, ISO 18092, HID iCLASS, HID  
 Prox, MIFARE, DESFire, FeliCa
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