
Картовите принтери 

SD360TM и SD260TM

се управляват лесно, 

предоставяйки 

изключително качество 

на печат.

Печат на карти при най-ниска себестойност
Двустранният картов принтер SD360

ТМ
 и едностранният SD260

ТМ
 на Datacard

®
 са 

оборудвани с водещи в индустрията иновации, които правят печата на ID карти лесен и 

икономичен. Принтерите от SD серията са подходящи за малки и средно големи фирми, 

училища, болници, фитнес клубове и други, където ежедневно се налага печат на ID 

карти. Тези принтери са изключително ценни, благодарение на своите конкурентни 

характеристики и достъпни цени.

Десетки значими иновации в едно голямо семейство 
картови принтери
•  Изключителна скорост и производителност. Печатате повече карти за по-кратко 

време. Принтерите от SD серията са значително по-бързи от всеки друг картов принтер 

в този клас.  TruePick
ТМ

 технология поема картите (стандартни или по-тънки), без да се 

налага да се правят допълнителни настройки. 

•  Отлично качество на изображението. Новата технология на печат TrueMatch
ТМ

–  

единствена по рода си в индустрията –  гарантира максимално съответствие на 

цветовете на екрана с тези на отпечатаната карта. Партида след партида отпечатвате 

ясни изображения, от първата карта до последната.

•  Лесно управление, с което може да се справи всеки. Интуитивни икони ви 

напътстват през контролен панел и LCD екран. Картите и консумативите се зареждат 

лесно, а ергономичният дизайн на касетата на лентата включва почистващ ролер.

• Лесна настройка.  Стандартните вградени Ethernet и USB портове, както и Printer 

Manager, базиран на браузер, позволяват интеграцията на SD принтерите в почти всяко 

приложение или IT среда.

КАРТОВИ ПРИНТЕРИ DATACARD® SD360™ И SD260™

THE NEW 
LOOK OF 

LEADERSHIP



Цялостно решение за 
издаване на ID карти
Картовите принтери SD360™ 

и SD260™ на Datacard работят 

със софтуер и консумативи 

на Datacard, като предоставят 

цялостно решение за издаване 

на ID карти и гарантират отлично 

качество.

Софтуер
ID Works® на 

Datacard® обхваща 

цялостния процес 

по издаване на ID карти – от 

изготвянето на дизайн на 

картата до отпечатването на 

готовите карти.

Консумативи  
С консумативите на 

Datacard® печатате 

ID карти с отлично 

качество на изображението, като 

в същото време оптимизирате 

работата на Вашия принтер.

бул. “Цариградско шосе” 115А, ет. 5

(бизнес сграда DATECS), 1784 София

T  +359 (0) 2 9 714 714 , +359 (0) 2 971 23 21

GSM Gate  +359 (0) 886 1 2 3 4 5 6

trade@comitex.net, www.comitex.net

КАРТОВИ ПРИНТЕРИ DATACARD® SD360™ И SD260™

• SD360TM : двустранен картов принтер 
      SD260TM : едностранен картов принтер

• Пълноцветен и монохромен печат

• Презареждаема касета с почистващ ролер

•  Автоматичен контейнер за 100 карти или ръчно 
подаване (SD260)

• Драйвер за принтера; поддръжка разработка на  
 външни приложения за работа с принтерите

• Интуитивен LCD панел със сензорни бутони

• Възможност за добавяне на енкодер за смарт  
 карти и карти с магнитна лента

• Стандартна Ethernet и USB връзка

• Стандартен контейнер за готови карти с  
 капацитет 25 карти. Възможност за поставяне  
 на друг с капацитет 100 карти
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Технически характеристики и спецификации на принтерите SD260 / SD360

Технология на печат Директен цветен сублимационен и монохромен термотрансферен печат

Възможности на печат SD260: едностранен печат от ръб до ръб; ръчен двустранен печат 
SD360: едностранен или двустранен печат от ръб до ръб 
Възможност за 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 (споделяне на принтери)

Резолюция на печат 300 dpi, 256 нюанса на цветен панел

Скорост на печат Пълноцветен печат: до 200 карти/час, едностранен (YMCKT*); 
до 155 карти/час, двустранен (YMCKT-K*)  
Монохромен: до 830 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: вход – 1 карта; изход – 5 карти (0.76 мм) (за SD260)

Физически размери SD260: Д 39.1 см  x Ш 17.5 см x В 22.4 см
SD360: Д 53.9 см x Ш 17.5 см x В 22.4 см

Тегло SD260: 3.7 кг (в зависимост от опциите) 
SD360: 5.4 кг (в зависимост от опциите)

Интерфейс Двупосочен високоскоростен USB 2.0; Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX

Гаранции 30 мес. стандартна складова гаранция; 30 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

Персонализация на 
смарт карти 

Фабрични опции (за SD360):
Контактен/безконтактен комбиниран енкодер (четящ/записващ) за MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, 
ISO FeliCa. 
Контактен/безконтактен комбиниран енкодер (четящ/записващ) за MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443, A/B, отделни 
интерфейси

Възможности за надграждане извън фабриката (за SD360):
Контактен/безконтактен комбиниран енкодер (четящ/записващ) за MIFARE/ DESFire, ISO7816, ISO14443 A/B, 
ISO15693, ISO FeliCa). 
Контактен/безконтактен комбиниран енкодер (четящ/записващ) за MIFARE/DESFire, ISO7816,ISO14443, A/B, отделни 
интерфейси
iCLASS®  by HID, четящ/записващ енкодер или само четящ 
PC Prox by HID, само четящ
Възможност за интеграция на OEM модули от други производители (само за безконтактни четци – енкодерът не е 
включен)

OpenCard 
(само за SD360)

Само фабрична опция
Възможност за едностранен или двустранен печат 
Пълноцветен и монохромен печат 
Поддържа съвместимост с по-стари OpenCard формати
Ethernet или USB

Опции за надграждане 
от крайния потребител

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


