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Evolis® Badgy 200  

kártyanyomtató 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

A Badgy 200 gyors, és 
egyszerű megoldást kínál a 
kártyanyomtatásra. 
Kompakt mérete révé szinte 
minden munkaasztalon 
elhelyezhető, és az 
opcionális hordtáska 
használatával könnyedén 
szállítható az egyes 
alkalmazási helyek között. A 
Badgy 200-as nyomtatót évi 
500 jó minőségű ügyfél, 
vagy tagsági kártya, vagy 
diákigazolvány 
nyomtatására tervezték, de 
más alkalmazásokban is 
megállja a helyét. 

Annak ellenére, hogy belépő 
szintű termék, a Badgy 200 
jó minőségű kártyák 
nyomtatására képes 300 
dpi-s felbontása révén. Egy 
monokróm kártya 
előállításához csak 11 
másodpercre van szüksége, 
míg egy színes (YMCKO) 
kártyát 38 másodperc alatt 

nyomtat ki. A Badgy 200 
USB porton 
csatlakoztatható, és 16MB 
RAM memóriával 
rendelkezik. A színes 
festékszalag cseréje 
egyszerű, mivel a szalag 
egy festékkazettában foglal 
helyet, melyet a nyomtató 
automatikusan felismer, és 
pozícióba rögzít. A 
bemeneti, kártya adagoló, 
és a kimeneti kártya tároló 
egyaránt 25 kártya 
kapacitású. 
A Badgy 200 dobozában 
minden megtalálható, mely 
az első 100 kártya 
nyomtatásához szükséges. 
Az indulócsomag 
tartalmazza a nyomtatón 
kívül, a 
kártyatervező/nyomtató 
programot, az USB kábelt, 
tápegységet, valamint 100 
db PVC kártyát, és a 
megfelelő színes 
festékszalagot. 

 

Badgy 200 fontosabb jellemzők:  

 Technológia: festék szublimáció 
(színes)/ termál transzfer 
(egyszínű) 
 

 Jellemző alkalmazás: Dolgozói 
beléptető kártyák, ügyfélkártyák, 
látogatói kártyák nyomtatása 
 

 Max. nyomtatási sebesség: 95 
kártya / óra (színes), 328 kártya / 
óra (monokróm) 
 

 Felbontás: 300 dpi 
 

 Interfész: USB 2.0,  
 

 100 kártya nyomtatásához 
elegendő indulócsomag 
(kártya+festékszalag)  
 

 Ingyenes Evolis Badge Studio 
kártyanyomtató programmal 
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TERMÉK JELLEMZŐK: 

A nyomtató neve Kellékanyag jellezők (folytatás) 

Badgy 200 Kártya kompatibilitás: 
Figyelem: Az optimális nyomtatási képhez, és nyomtatási 
teljesítményhez eredeti Evolis kellékanyagok használata 
javasolt. 

• Kártya vastagság: 20-30 mil 

• Kártya méret: CR80 ISO 7810 ID-1 formátum, CR79 

• Kártya anyaga: PVC és PVC kompozit 

•  
   

Főbb jellemzők 

• 300 dpi (11.8 dots/mm) nyomtatási felbontás 
• 16  MB RAM  memória 
• A festékkazetta autómatikus kallibrálása 
• USB 2.0 interfész 
• 25 kártya kapacitású önbeálló bemeneti kártyaadagoló (30 mil) 
• 25 kártya kapacitású kimeneti kártyaadagoló (30 mil) 
• LED-es kontroll panel 
• Kensington® biztonsági zár nyílás 
• Egy év garancia a termékre, és a nyomtatófejre Üzemi jellemzők: 

 
 
 

Környezeti 

Üzemi hőmérséklet: 
15º C - 30º C 

Üzemi páratartalom: 20% - 65% nem 
kondenzálódó 

Tárolási hőmérséklet: 
— Hőmérséklet: -5º C - 70º C 
— Páratartalom: 20%- 70% nem kondenzálódó 

Nyomtatási jellemzők  
 

 

• Festék szublimációs, termáltranszfer, közvetlenül a kártya felültére 
nyomtatási mód 

• Színes, vagy egyszínű nyomtatás 
• Egyoldalas nyomtatás 
• Széltől szélig (a kártya teljes felületére nyomtatás (CR80-as szabvány 

kártya használata esetén) 

Nyomtatási teljesítmény (kártya/óra) az adatok USB interfészen keresztül 
vezérelt tömeges nyomtatást feltételeznek. Az idők változhatnak a számítógép konfiguráció 

függvényében. 
• 328 Kártya/óra egyoldalas monokróm nyomtatás 
• 95 Kártya/óra egyoldalas színes YMCKO 
•  

 

 
Elektromos 

• Automatikusan átkapcsoló kapcsolóüzemű 
tápegység 

• Üzemi tartomány: 100-240 VAC 
RMS 

• Frekvencia tartomány: 50-60 Hz 

• FCC Class A 

Fizikai jellemzők 

Egyoldalas  

Méretek 315 mm H x 385 mm W x 285 mm D 

  

Kellékanyag jellemzők Súly 3,95 kg 

Kellékanyag specifikáció: 
FIGYELEM: Az Evolis Badgy 200 nyomtató zökkenőmentes működéséhez eredeti 
Evolis festékszalagok használata szükséges!. A festékszalagok egyszerűen cserélhető 
kazettában vannak. 

Festékszalag leírása Kazetta nyomtatási oldalak száma 
YMCKO* 100 
Fekete Monokróm* 500 

 

• *Az Evolis Badgy 200 automatikusan érzékeli, azonosítja, és 
engedélyezi a szalagot. 

• A festékszalagok az egyszerűbb kezelés végett kazettában foglalnak helyet. 

• A monokróm nyomtatásnál automatikusan üzembe lép a festékszalag 
mentő funkció 

Csomag tartalma:  

 - Nyomtató, tápegység, USB kábel 

- Színes festékszalag (YMCKO) 

- 100 db fehér PVC nyerskártya 

- CD a nyomtató driverrel, és az Evolis 
Badge Studio programmal 

 
 

Kommunikáció 

USB 2.0 — Standard 
 

Szoftver: 
   

• Evolis Badge Studio kártyatervezéshez, és nyomtatáshoz 
• Windows driver 
• Mac OS X driver 

 
 

 

 

 


