
KOMPLETNE ROZWIĄZANIE

•  Rozwiązanie „pod klucz” – drukarka kart 
plastikowych, Evolis Badge Studio® 
+ oprogramowanie do personalizacji kart
 oraz zestaw materiałów ekspolatacyjnych 
(kolorowa folia do nadruku i czyste 
karty gotowe do spersonalizowania) 
pozwala na 100 nadruków.

• 

 

Dostępna darmowa biblioteka szablonów 
na www.badgy.com, gdzie będziesz 
w staniezmody�kować dowolny szablon 
zgodnie z potrzebami – dodając tekst,
zdjęcia, kody kreskowe i wiele więcej.

ŁATWA W UŻYCIU

•  Z Badgy200 wykonasz nadruk w 3 prostych
krokach w czasie krótszym niż minuta. 
Drukarkę do kart instaluje się dokładnie 
tak, jak każdą inną klasyczną drukarkę 
biurową, a dołączone oprogramowanie 
jest bardzo intuicyjne.

• 
 
Folie do nadruku Badgy są łatwe 
w instalacji i rozpoznawane automatycznie.

KOMPAKTOWA

•  Mniejsza niż kartka formatu A4
– dopasuje się do każdego miejsca pracy.

•  Dzięki małej wadze (zaledwie 1,7 kg) 
i torbie transportowej (sprzedawanej oddzielnie), 
możesz łatwo przenieść Badgy w inne miejsce. 

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE 
DO DRUKOWANIA NA KART 

 

BADGY200

Rozwiązanie Badgy200, zostało zaprojektowane by w łatwy sposób pomóc Ci w drukowaniu 
profesjonalnych, kolorowych identy�katorów. Badgy200 jest rozwiązaniem ekonomicznym i łatwym
w użyciu, pozwalającym zrealizować Twoje potrzeby w zakresie personalizacji i produkcji kart. 
Sprawdzi się podczas wydruku pojedynczych sztuk kart lub ich małych partii.



GŁÓWNE CECHY / 

CECHY OGÓLNE
•  Termosublimacja bezpośrednio na kartę 

(bądź z wykorzystaniem żywicy)
•

 
Nadruk jednostronny na całej powierzchni

•
  
Rozdzielczość nadruków: 260 x 300 dpi

•
  
2 miliony kolorów

•
  
16 MB RAM

WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA
•

  

Kolor (YMCKO): 38 sekund na kartę (95 kart na godzinę)
•

  

Mono: 11 sekund na kartę (325 kart na godzinę)

INTERFEJS
•

  

USB 2.0 (Kompatybilny z USB 1.1 oraz USB 3.0), dołączony kabel

SPECYFIKACJA ZARZĄDZANIA KARTAMI
•

   

Pojemność podajnika: : 25 kart (0.76 mm)
- 40 kart (0.50 mm)

 

•

   

Pojemność odbiornika wyjściowego: 25 kart (0.76 mm) 

- 40 kart (0.50 mm)•

  Grubość kart: od 0.50 mm do 0.76 mm, 
automatyczne dopasowanie

 

•

   

Obsługiwane typy kart: PVC
•

  

Format kart: ISO CR80 – ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)

WYŚWIETLACZ
•

  

LEDs
•

  

Gra�czne powiadomienia: alert przypomninający
o czyszczeniu, niski poziom folii itp.

BEZPIECZEŃSTWO
•   Wsparcie dla blokady Kensington®

OPROGRAMOWANIE
•

  

Drukarka dostarczana z Evolis Badge Studio® + 
- oprogramowaniem do projektowania oraz 

  

Import z bazy danych
 

-

  

Windows® 7 lub nowszy, Mac OS® X 10.12 lub wyższy
•

  
Drukarka dostarczana z Badgy Premium Suite® dla Windows:

 

-

 

Sterownik drukarki
   

2 

- Wsparcie online 24/7
 

- Kompatybilne z Windows® 7 lub nowszym
•

  

Dostarczana ze sterownikiem do Mac OS® X 
(10.12 lub nowszy)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
•   Drukarka
•   Materiały eksploatacyjne:
 -  Kolorowa folia (YMCKO): 100 wydruków
 -  100 czytych kart PVC (0,76 mm)
 -  1 karta czyszcząca
•   Instalator na pamięci USB (sterownik drukarki, 

+ oprogramowanie Evolis Badge Studio® +, szablony kart)
 

•   Kabel USB
•   Kabel zasilający z zasilaczem

•   Tryb czuwania i zredukowany pobór energii
•   CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
•   RoHS

ROZMIAR I WAGA
•  Kompletne rozwiązanie:
 -    Rozmiar (wys x sz x gł): 315 x 385 x 285 mm 
  
 

-
   
Waga: 3,95 kg 

•  Drukarka:
 -    Rozmiar (wys x sz x gł): 148 x 200 x 276 mm 

   
-    Waga: 1,665 kg 

GWARANCJA
•   2 lata gwarancji (drukarka oraz głowica) 2
•  Rozszerzona gwarancja jako opcja

1 Zależy od wersji systemu Windows® 
2 Koszty zwrotu ponosi klient

Drukarka do kart BadgyOprogramowanie do projektowania 
kart Evolis Badge Studio®

 Biblioteka szablonów kart online

1

-

EKONOMICZNY DESIGN, CERTYFIKATY 
ORAZ DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Kolorowe folie do nadruków
+ karty PVC (53,98 x 85,60 mm)
+ karta czyszcząca

FOLII BADGY 
•  W celu zmaksymalizowania jakości i wytrzymałości 
   drukowanych kart, żywotności głowicy i zapewnienia 
   niezawodności pracy drukarki używaj folie Badgy.
•  Długość folii:
    - YMCKO (dołączona): 100 wydruków na rolkę
    - MONO: 500 wydruków na rolkę
•  Automatyczne rozpoznawanie i kon�guracja folii
•  Pojemnik na folie do łatwego przenoszenia
•  Zintegrowany tryb oszczędzania folie podczas 
   drukowania monochromatycznego

drukowanie identy�katorów:

-  Narzędzie do zarządzania i kon�guracji drukarki 
    z gra�cznymi powiadomieniami 

 UNICARD SA
zapytania@unicard.pl
www.unicard.pl

UNICARD SA jest wyłącznym dystrybutorem EVOLIS w Polsce.

Drukarki EVOLIS posiadają gwarancję producenta (okres gwarancji zależy od 
modelu drukarki), która realizowana jest w Autoryzowanym Centrum 
Serwisowym UNICARD SA. 
Autoryzowany serwis otacza drukarki kart plastikowych i użytkownika opieką 
i udzielą wszelkiej pomocy w zakresie instalacji oraz eksploatacji.

@2022 UNICARD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie należa 
do ich prawowitych właścicieli. 

 

www.evolis.com  

   

   

   
 

 
 

 


