
Сигурност за Вашия бизнес
Сигурността и защитата на Вашия бизнес, служители, сгради и помещения изисква по- 

високо стратегическо и технологично ниво на системата за идентификация с пластмасови 

карти. Картовият принтер SD460™ на Datacard
®

 гарантира високо ниво на сигурност и 

дълготрайност на картите, благодарение на технологията на ламиниране, уникалния 

модул за щамповане и функцията за изправяне на картата след ламиниране. 

•  Иновативност. Поставянето на релефно изображение с помощта на щампа повишава 

сигурността на картата и гарантира, че тя не може да бъде подправена. Избирате 

стандартен дизайн или създавате свой собствен, специфичен за Вашата организация, 

акцентирайки върху сигурността и бранда.  Със стандартните и холограмни ламинати 

DuraShieldTM на Datacard
®

 достигате нови нива на сигурност и износоустойчивост на 

картата благодарение на покритието от ръб до ръб, което не може да бъде отстранено, 

без да се наруши цялостта му. Това гарантира четири пъти по-голяма издръжливост от 

тази на обикновените защитни покрития.

•  Ефективност в един пас. Кодирате контактни и безконтактни смарт чипове и магнитни 

ленти или добавяте баркодове за пълна съвместимост на картите с Вашата система за 

контрол на достъп или други автоматизирани системи. Освен това имате възможност да 

избирате необходимото ниво на сигурност и здравината на картата с набор от защитни 

покрития и ламинати. И всичко това с една единствена система, която гарантира по-

висока производителност и уникална функция за изправяне на картата след ламиниране.    

•  Цялостно решение. Картовият принтер SD460 предлага отворена платформа за 

интеграция към различни платформи. В комбинация със софтуер и консумативи на 

Datacard
®

 Вие разполагате с надеждно и цялостно решение за сигурна идентификация.

СЛЕДВАЩОТО НИВО В ПЕЧАТА, 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯТА И 
ЗАЩИТАТА В ИЗДАВАНЕТО НА 
КАРТИ

•  Щемпел за релефни 
изображения за пo-високо 
ниво на сигурност

•  По-добра скорост на печат –   
до 200 карти/час при 
едностранен печат 

•  По-висока рентабилност

•  Уникална функция за 
изправяне на картата след 
ламиниране.

КАРТОВ ПРИНТЕР DATACARD® SD460™



Цялостно решение за 
идентификация
SD460™ Ви предоставя цялостно 
решение за печат на карти – от 
изготвянето на дизайн на картата 
до отпечатването на готовите карти. 
Принтерът работи със софтуер и 
интелигентни консумативи

на Datacard® 

КАРТОВ ПРИНТЕР SD460™ DATACARD®

• Стандартен контейнер за 100 карти (опция за  
   поставяне на контейнер за 200 карти)

• LCD дисплей с подсветка, показващ състоянието

   на принтера

• Щемпел за релефни изображения за защита

   от фалшификации

• Вградена преса за изправяне на картата след

   ламиниране
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Технически характеристики

Технология на печат Директен цветен сублимационен и монохромен термотрансферен печат

Възможности на 
принтера и ламинатора

Едностранен /двустранен печат от ръб до ръб, стандартен едностранен ламинатор (с опция за двустранен ламинатор) 
Ултравиолетов флуоресцентен печат  
Цветен и монохромен печат 
Буквено-цифров текст, лога, дигитализирани подписи, 1D/2D баркод изображения , споделяне на принтери 
(управление на повече от 1 принтер за изпълнение на 1 задача)

Резолюция на печат 300 dpi, 256 нюанса на цветови панел

Скорост на печат, 
ламиниране и 
щамповане

До 200 карти/час при едностранен пълноцветен печат и ламиниране 
До 175 карти/час при двустранен печат (лице: пълноцветен печат и ламиниране; гръб:монохромен черен печат)  
До 185 карти/час (едностранен печат и ламиниране с релефно изображение) YMCK 
До 150 карти/час (двустранен печат и ламиниране с релефно изображение) YMCK K

Капацитет за карти Автоматично зареждане: входящ и изходящ контейнер за 100 карти (0.76мм) 
Ръчно подаване: подаване по 1 карта, без да се отстраняват картите от входящия контейнер

Физически размери Ламинираща станция 1 
Размери: 589 mm x 270 mm x 513 mm 
Ламиниращи станции 1 и 2 
Размери: 589 mm X 270 mm X 513 mm 
Ламиниращи станции 1, 2 и щемпел 
Размери:  675 mm x 270 mm x 513 mm

Тегло Ламинираща станция 1: 13.6 kg 
Ламиниращи станции 1 и 2: 14.9 kg 
Ламиниращи станции 1, 2 и щемпел: 16.8 kg

Интерфейс Двупосочен високоскоростен USB 2.0; Ethernet 10 Base-T/100-Dase-TX (с индикация за активност)

Гаранция 30 мес. складова гаранция; 30 мес. гаранция на печатащата глава (без ограничение на брой отпечатани карти)

Допълнителни опции

Енкодер за карти с 
магнитна лента

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

Персонализация на 
смарт карти 

Фабрични опции:
Single-wire contact / contactless комбиниран енкодер (четящ / записващ) за MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, 
ISO FeliCa). DESFire
Two-wire contact / contactless комбиниран енкодер (четящ / записващ) за
MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443, A/B

Възможности за надграждане извън фабриката:
Single-wire contact / contactless комбиниран енкодер (четящ / записващ) за MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, 
ISO FeliCa). DESFire
Two-wire contact / contactless комбиниран енкодер (четящ / записващ) за MIFARE/DESFire,
ISO7816, ISO14443, A/B
iCLASS by HID, четящ / записващ или само четящ
PC Prox by HID, само четящ
Възможност за интеграция на OEM модули от други производители (само за безконтактни четци – необходим е 
допълнителен енкодер от други производители за контактни смарт карти)

Опции за надграждане 
от крайния потребител

По-голям входящ контейнер с капацитет 200 карти; Втори ламинатор; Щемпел за релефни изображения; Възможност 
за поставяне на ключалка тип „Kensington security lock”

• Защитен контейнер за отхвърлени карти

• Ленти, лесни за обслужване

•  Лесен достъп до оцветените в различни цветове 
ламиниращи касети с лесни за поставяне 
консумативи

• Ethernet за мрежова свързаност
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