tiskárny pro potisk plastových karet
ceník
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky n RON PORTÁL
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Docházka Mini n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky

Potisk bezkontaktních karet pro docházkové, přístupové a stravovací systémy patří ke standardní dodávce. Naše společnost může karty potisknout dle
grafického návrhu, který vytvoří náš grafik, nebo dodá zákazník. Současně jsme schopni dodat tiskárnu s příslušenstvím tak, aby zákazník byl schopen
realizovat potisk karet sám.
V ceníku uvádíme nejčastěji používané pásky, ale je možné dodat dle typu tiskárny např. i takové, které tisknou v rámci karty levou polovinu barevně a
pravou černě. Poptávejte, doporučíme vám vhodnou pásku.

qualica RD300
Výjimečně kompaktní kartová tiskárna Qualica RD300 je navržena pro plně barevný tisk plastových karet. Qualica RD300 vyniká vysokou modularitou
(může být doplněna o moduly pro magnetické karty, čipy RFID, MIFARE a Smart a rozhraní Ethernet) a také nadstandardní kvalitou tisku při zachování
velmi nízkých provozních nákladů.
Typ

Technické parametry

tiskárna

rychlost tisku až 120 karet/hod (barevná páska), až 600 karet/hod (černá), grafická paměť 64 MB, rozměr
190x377x171 mm (vxšxh), hmotnost 3,4 kg

Cena bez DPH
24 000 Kč

SIADC-P-YMCKO

barevná páska, 250 tisků

1 195 Kč

SIADC‑P-K

černá páska, 1 200 tisků

644 Kč

zebra ZC100
Zebra ZC100 je kompaktní jednostranná tiskárna plastových karet s přímým tiskem. Je určená pro příležitostný barevný nebo černobílý tisk. Tiskárna
vyniká intuitivním ovládáním a snadnou údržbou a je vhodná i pro méně zkušené uživatele. Zebra ZC100 je přímým nástupcem tiskáren řady Zebra ZXP
Series 1.
Typ

Technické parametry

tiskárna

rychlost tisku až 150 karet/hod (barevná páska), až 700 karet/hod (černá), rozměry karet – ISO CR 80
až ISO 7810, 54 x 85.5 mm, tloušťka 0.25 mm až 1.0 mm, 2GB Flash, komunikační rozhraní – USB v2.0,
volitelně Ethernet, volitelně WiFI 802.11ac, rozměr 258x157x383 mm (vxšxh), hmotnost 3,9 kg

Cena bez DPH
18 400 Kč

800300-350EM

barevná páska, 200 tisků

2 450 Kč

800300-301EM

černá páska, 2 000 tisků

880 Kč

800300-303

černá páska, 1 500 tisků

820 Kč
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tiskárny pro potisk plastových karet
ceník

Zebra Zxp series 3
Jednostranná tiskárna plastových karet Zebra ZXP Series 3. Nabízí zvýšenou rychlost tisku a velmi kvalitní kontrastní tisk.
Typ

Technické parametry

tiskárna

rychlost tisku až 195 karet/hod (barevná páska), až 700 karet/hod (černá), rozměry karet – ISO CR‑80 až
ISO 7810, 54 x 86 mm / tloušťka 0.3 mm až 1.0 mm, komunikační rozhraní – USB v2.0, volitelně Ethernet,
rozměr 236x368x200 mm (vxhxš), hmotnost 5,3 kg

Cena bez DPH
18 700 Kč

800033-340

barevná páska, 280 tisků

1 350 Kč

800033-801

černá páska, 1 000 tisků

350 Kč

800033-301

černá páska, 2 000 tisků

710 Kč

zebra Zxp series 3 oboustranná
Tiskárna Zebra ZXP3 přináší možnost oboustranného potisku ID karet a zvýšenou rychlost tisku. Nabízí přehledný displej, osvědčenou technologii kazet
s náplněmi Load‑N-Go a intuitivní ovládání.
Typ

Technické parametry

tiskárna

rychlost tisku až 195 karet/hod (barevná páska), až 700 karet/hod (černá), rozměry karet – ISO CR‑80 až
ISO 7810, 54 x 86 mm / tloušťka 0.3 mm až 1.0 mm, komunikační rozhraní – USB v2.0, volitelně Ethernet,
rozměr 236x368x200 mm (vxhxš), hmotnost 5,3 kg

Cena bez DPH
26 800 Kč

800033-340

barevná páska, 280 tisků

1 350 Kč

800033-848

barevná páska/černá 165 tisků; 1 strana barevně + druhá strana černě

1 600 Kč

800033-801

černá páska, 1 000 tisků

350 Kč

800033-301

černá páska, 2 000 tisků

710 Kč

evolis zenius classic
Tichá, kompaktní a flexibilní tiskárna s nepřekonatelnou kvalitou tisku. Je držitelem certifikátu ENERGY STAR – vyhovuje nařízení Evropské unie ErP na
sníženou spotřebu elektrické energie.
Typ

Technické parametry

tiskárna

rychlost tisku až 150 karet/hod (barevná páska), až 500 karet/hod (černá), komunikační rozhraní – USB
(kabel je součástí dodávky), volitelně Ethernet, rozměr 195x205x310 mm (vxhxš), hmotnost 3,3 kg

Cena bez DPH

R5F002EAA

barevná páska, 200 tisků

1 708 Kč

RCT023NAA

černá páska, 2 000 tisků

840 Kč

33 000 Kč

Ceník je platný od 1. 8. 2018
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