
Zenius-printeren er designet til enkeltsidet 
udskrivning og kodning af enhver type 
plastickort. Zenius udskriver farvede eller 
monokrome kort enkeltvist eller i mindre sæt 
med resultater i topkvalitet.

Zenius er en brugervenlig, 
kompakt og omkostning-
seffektiv løsning, når I skal 
have personligt tilpassede 
kort.

Zenius er ideel til straksudstedelse af 

enkeltsidede kort:

  Medarbejderbadges

  Badges til adgangskontrol

  Medlemskabskort

  Bonuskort/gavekort

  Transitpas

PROFESSIONEL UDSKRIVNING
Zenius-printere giver professionelle 
resultater takket være en opløsning på 
300 dpi og kant til kant-udskrivning. Logoer, 
billeder, stregkoder og tekst gengives perfekt 
på kortene og giver jeres virksomhed et 
positivt image.

PLADSBESPARENDE
Zenius har samlet alle disse avancerede 
funktioner i en meget lille enhed. Zenius er 
ikke meget større end et standardark papir 
og er desuden meget støjsvag – 46 decibel 
i brug. Den passer perfekt ind i alle miljøer, 
uanset om den står på et kontor eller ved en 
kundeskranke.

BRUGERVENLIG
Zenius er designet til at være intuitiv og 
brugervenlig. Kortene indføres enkeltvist 
eller via den automatiske feeder. Det færdige 
produkt kommer ud på forsiden af printeren.

Med brug af Evolis Premium Suite®-softwaren 
kan I modtage beskeder og nemt styre 
printeren fra en computer.

Evolis High Trust®-bånd er nemme at 
installere og genkendes automatisk af 
printeren.

SKALERBARHED
Zenius er utroligt fl eksibel. «Expert»-udgaven 
af printeren kan bruges på mange måder 
og har kodningsfunktioner, der kan 
kombineres: magnetisk kodning og chip 
med og uden kontakt. Det tager kun nogle få 
minutter at installere disse moduler!

UDSKRIVNING, NÅR I HAR BRUG 
FOR DET
Zenius er udviklet specifi kt til udskrivning 
af kort enkeltvist eller i mindre sæt. I kan 
udskrive, efterhånden som behovet opstår 
og i præcis de mængder, I skal bruge. Zenius 
kan udskrive et farvekort på 30 sekunder 
og op til 150 farvekort i timen, så I og jeres 
kunder undgår spildtid.

VEDVARENDE INVESTERING
Zenius-printere gennemgår kvalitets- og 
systemtest for at garantere printernes 
robusthed og performance, så I ved, at jeres 
investering holder. Derudover  tilbyder 
Evolis mulighed for en udvidet garanti, hvilket 
giver ekstra ro i sjælen.

KOMPAKT OG FLEKSIBEL KORTPRINTER

med resultater i topkvalitet.

ØKODESIGN

Som del af vores økodesignede 
system, der sigter mod at reducere det 
miljømæssige aftryk af vores produkter, 
har Evolis valgt:

  i videst mulige omfang at bruge 
genanvendte materialer til 
fremstilling af vores printere og 
forbrugsstoffer 

  at designe printere, der er 
kompakte og lette for at reducere 
CO2-udledning fra transport og 
pakning

  at reducere vores printeres 
strømforbrug (ErP-direktiv 2009, 
Energy Star-certifi cering) ved 
hjælp af en yderst økonomisk 
dvalefunktion
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EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 

49070 Beaucouzé - France

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com

GENERELLE FUNKTIONER
 Modul til enkeltsidet udskrivning
 Kant til kant-udskrivning
 Farvestofsublimering, monokrom termisk overførsel
 300 dpi-printhoved (11,8 punkter/mm)
 16 millioner farver
 16 MB hukommelse (RAM)

PRINTPERFORMANCE
 Farve (YMCKO): 120 – 150 kort/time1

 Monokrom: 400 – 500 kort/time

VALGFRIE FUNKTIONER
 Tilgængelige farver: brandrød og gråbrun
  Expert-version: Ethernet TCP-IP, kodningsmoduler fås som 
ekstraudstyr

EKSTRA KODNINGSMODULER
 Tilgængelige moduler:

  •  Magnetstribekoder ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  •  Smart kontaktstation ISO 7816-2
  •  Smart card-koder med kontakt - PC/SC, EMV 2000-1
  •  Smart card-koder uden kontakt - ISO 14443A, B, 

ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
  •  Andre specifi kke kodere ved forlangende
 Interne USB- eller IP-porte
 Flere kombinationsmuligheder
 Egen konfi guration eller konfi guration fra fabrikken

BRUGERGRÆNSEFLADER
 USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
  Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffi c Led) i «Expert»-
udgaven

SIKKERHED
 Understøttelse af Kensington® sikkerhedslås
 Datakryptering til magnetisk kodning

DISPLAY
 Printerlysdioder
  Grafi ske beskeder fra printeren2: beskeder om rensning, 
tomt/lavt båndniveau osv.

SKRIFTTYPER
 Arial, Arial bold
 Stregkode: Kode 39, kode 128, EAN 13, 2/5 interleaved

KORTSTYRING OG SPECIFIKATIONER
  Vælg mellem automatisk eller manuel indføring
  Feeder-kapacitet: 50 kort (0,76 mm – 30 mil)
  Outputmagasins kapacitet: 20 kort (0,76 mm – 30 mil)
  Korttykkelse: 0,25 til 0,76 mm (10 til 30 mil), målerjustering
  Korttyper:

  • PVC-kort
  • Sammensatte PVC-kort
  • PET-kort
  • ABS-kort1

  • Specialkort med lak1

  Kortformat: ISO CR80 – ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

HIGH TRUST® -BÅND FRA EVOLIS
Brug High Trust®-bånd fra Evolis for at maksimere kvalitet og 
holdbarhed af de trykte kort, printhovedets levetid og printerens 
generelle driftssikkerhed.
  Båndkapacitet:

  • YMCKO: 200 tryk/rulle
  • ½ YMCKO: 400 tryk/rulle
  • KO: 600 tryk/rulle
  • Sort monokromt farvebånd: 2000 tryk/rulle
  • Andre monokrome farvebånd: 1000 tryk/rulle
  • Hologramlak: 400 tryk/rulle
  Automatisk identifi kation og indstilling
  Leveres i drop in-kassette til nem håndtering
  Båndsparefunktion ved monokrom udskrivning

SOFTWARE
  Leveres med Evolis Premium Suite® til Windows®:

  • Printerdriver
  • Evolis Print Center til printeradministration og indstillinger
  • Evolis-udskriftsstyring til grafi ske beskeder3

  • 24/7 onlinesupport
  •  Kompatibel med Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, 

W7 32/64, W8 32/64
  Leveres med cardPresso XXS Lite til design og redigering af 
badges:

  • Intern database op til 50 registreringer
  •  Underskriftsregistrering (kompatibel med Evolis Sig100 og 

Sig200 signature pads)
  • Operativsystemer:
  -  Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, 

W8 32/64
  -  Mac OS X (Intel®-processor)
 Leveres med driver til Mac OS X (fra 10.5 og frem)
 Linux OS ved forlangende

ØKOVENLIGT DESIGN, CERTIFICERINGER OG 
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
  Standby, slumretilstand og reduceret energiforbrug
  CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
  ErP 2009/125/CE
  ENERGY STAR
  RoHS

STRØM
  Strømforsyning: 100-240 volt vekselstrøm, 50-60 Hz, 1,8 A
  Printer: 24 volt jævnstrøm , 3 A

DRIFTSMILJØ
  Min./maks. driftstemperatur: 15° / 30° C
  Luftfugtighed: 20 % til 65 % ikke-kondenserende
  Min./maks. opbevaringstemperatur: -5° / +70° C 
  Luftfugtighed ved opbevaring: 20 % til 70 % ikke-
kondenserende

  Driftsventilation: friluft

LYD (VURDERET I HENHOLD TIL ISO 7779-STANDARDEN)

Lydtryk i hjælpepositioner LpAm (farvetilstand YMCKO)
  Ved drift: 46 dB (A)
  I slumretilstand: baggrundstøjniveau

I KASSEN
  Printer
  Cd-rom med printerdriver, brugervejledninger
  Rensekit
  USB-kabel
  Strømforsyning og ledning

STØRRELSE OG VÆGT
  Størrelse (H x B x D): 195 x 205 x 315 mm 
  Vægt: 3,3 kg 

GARANTI
  2 års garanti (printer og printhoved)4

  Forlængelse af garanti kan tilkøbes

  Automatisk båndgenkendelse 
og konfi guration

  Nem håndtering

  USB-tilslutning

  Ethernet TCP/IP-tilslutning 
i Expert-version

  Manuel eller automatisk 
kort-feeder og outputbakke

  Kontrolpanel med lysdioder

  Let tilgængelig tænd-/
slukknap

1 Under specifi kke forhold / 2 Afhænger af Windows®-versionen

3 Kræver klientprofi lversion .net 4.0

4  Garanti betinget af overholdelse af bestemte forhold og brug af 
Evolis High Trust®-bånd

  Egen konfi guration eller 
konfi guration fra fabrikken 
ved tilføjelse af specifi kke 
moduler (Expert-version)

  Kombinerbar magnet-
stribekoder og smart card-
kodestation (Expert-version)


