
 

  
RETRANSFEROVÁ 

TISKÁRNA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XID8600 
RETRANSFEROVÁ TISKÁRNA 
 
Tiskárna XID8600 je špi kový model osv ené ady 8xxx 
retransferových tiskáren Matica XID. Dominantní vlastností této 
verze je mimo ádn  vysoké rozlišení 600 dpi.  
Tímto extrémn  vysokým rozlišením jsou perfektn  spln ny 
požadavky na zvýšenou bezpe nost tisku v náro ných aplikacích 
ID karet, jako jsou identifika ní pr kazy, idi ské pr kazy a 
podobn . Jelikož v tšina t chto projekt  vyžaduje oboustrannou 
personalizaci karet, tiskárna XID8600 je dodávána s továrn  
instalovaným modulem obrace ky karet ve standardní výbav .  
 
Mimo ádn  vysoké rozlišení 600 dpi umož uje tisk ostrého textu i 
drobným písmem až do velikosti 1.3 pt (0.46 mm). Elektronický 
mikrotisk a další sofistikované grafické elementy mohou být 
vytišt ny ve špi kové kvalit  tém  shodné s p edtiskovou 

ípravou.  
Tiskárna XID8600, jakožto špi kový model ady 8xxx, m že být 
nakonfigurována a upravena podle jakýchkoliv individuálních 
požadavk . Široká škála kódovacích modul  XID, jako kodér 
ipových karet (kontaktních i bezkontaktních) i kodér magnetické 

stopy, zajiš ují mimo ádnou všestrannost. Tisk ve vysoké kvalit  je 
možný na r zné materiály karet, jako PVC, ABS a dokonce i 
polykarbonát. Na vyžádání m že být tiskárna XID8600 p ipojena 
k laminovacímu modulu ILM-LS nebo ILM-DS pro zajišt ní inline 
laminace p ední a/nebo zadní strany karty pro dodate né 
zabezpe ení i rozší enou ochranu karty proti ot ru a ostatním 
fyzikálním vliv m.  
 
Jako ideální ešení retransferového tisku pro váš projekt je 
tiskárna dodávána s r znými standardními bezpe nostními 
funkcemi, jako je elektronický zámek, zámek Kensington, i 
šifrování dat IPsec.  
 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Metoda tisku  
 sublima ní barevný retransfer 
Režim tisku  
 retransferový jednostranný nebo oboustranný tisk po celé  
 ploše karty 
Rychlost tisku  
 až 120 karet za hodinu (jednostranné) 
Rozlišení tisku  
 600 dpi 
Tisková hlava  
 doživotní záruka (p i používání materiál  EDIsecure®) 
Typy karet  
 PVC, PVC kompozitní, ABS, PET a polykarbonátové karty o  
 rozm rech dle standardu ISO ID -1/CR-80, 85.60 x 53.98mm 
Tlouš ka karet  
 0.25 – 1.02 mm (vyžadováno nastavení podava e karet) 
Kapacita vstupního podava e karet  
 200 karet (0.76 mm) 
Kapacita výstupního zásobníku karet  
 100 karet (0.76 mm) 
Rozhraní  
 USB 2.0 a Ethernet 
Podpora opera ních systém   
 Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
Rozm ry tiskárny  
 343 x 322 x 360 mm (Š x H x V) 
Hmotnost  
 13.9 kg (bez volitelného vybavení) 
Napájení   
 100/220 V a 220/240 V, 50/60 Hz, vyhovuje normám FCC,  
 CE, UL, GOST-R a CCC 
Provozní prost edí  
 15°C až 30°C, vlhkost 35% až 70% nekondenzující 
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