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K30D

 K30D Double Sided

امنیت
عملکرد پاك کردن ریبون مانع از نشت اطالعات شخصى از روى جوهر ریبون مى 

شود.

تنوع
طراحى ماژوالر Swiftpro بھ کاربران این امکان را می دھد تا در صورت تغییر 

نیازھای چاپ کارتشان، چاپگر را ارتقا دھند.

کیفیت چاپ
چاپ با وضوح باالى dpi 300 کیفیت چاپ برتر را براى تمام فرایندهاى چاپ کارت 

شما فراهم مى کند.

ن قابلیت اطمینا
چاپگر هاى Swiftpro سرى K به دلیل مهندسى ژاپنى از نظر کیفیت و قابلیت 

اطمینان، در سطح جهانى مورد اطمینان هستند.

نوآورى
با ابداء نوآورى پیشرفته روش چاپ انتقال مجدد، راه حل هاى ایمن، مطمئن و قابل 
اعتماد براى چاپ کارت شناسایى را از سال 1989 تا کنون به سازمان هاى جهانى 

ارائه مى دهد.

ماندگارى
چاپگرهاى بسیار با دوام و داراى ضمانت پیشرو در صنعت در مورد کلیه محصوالت و 

گارانتى مادام العمر هد دستگاه.

چاپگرهاى Swiftpro از سال 1989 به عنوان چاپگرهاى کارت شناسایى ایمن و قابل 
اطمینان در سراسر جهان ارائه شده اند. به دنبال تولید اولین چاپگرهاى حرارتى از بیش 

از دو دهه پیش، چاپگرهاى Swiftpro همچنان ار پیشگامان این فناورى بوده و خود را 
به عنوان رهبر بازار در زمینه چاپ غیر مستقیم معرفى کرده است.

چاپگر کارت غیر مستقیم Swiftpro K30D از کیفیت چاپ بسیار باالیى برخوردار 
است. این چاپگر با دقت چاپ DPI 300 براى مشاغلى که نیاز به کارت هاى شناسایى، 

تردد و ... با کیفیت باال براى مدیریت ورود خروج و دسترسى کارکنان را دارند بسیار 
. مناسب است

چاپگر Swiftpro K30D فوق العاده سریع و با دوام با قابلیت کد گذارى نوار 
مغناطیسى و تراشه هاى هوشمند تماسى و غیر تماسى داراى مخازن ورودى و خروجى 

 . کارت با ظرفیت 100 کارت قابل ارتقاء به 250 کارت مى باشد

انتخاب چاپگر مناسب از اهمیت باالیى برخوردار است، اما مهم تر از آن اطمینان از 
کیفیت مواد مصرفى اصلى شامل ریبون و فیلم خواهد بود تا امکان چاپى با کیفیت و با 

دوام را تضمین کند. به عالوه استهالك چاپگر را کاهش داده و زمان خرابى آن را به 
حداقل مى رساند در نتیجه بهترین کارایى را در فرآیند چاپ کارت  ارائه مى دهد. به 
 Swiftpro همین دلیل حتما همیشه مواد مصرفى را از نماینده رسمى چاپگر هاى

تهیه نمایید.

چاپگر کارت غیرمستقیم دو رو



رابط

 (USB2.0 (Hi-speed / Full Speed

(Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T

آپشن ھا
ماژول دو رو

صاف کننده کارت

برق
 دما: 15 تا 30 درجھ سانتی گراد

%  رطوبت: 30% تا 70

مشخصات کارت

ضخامت کارت: 10 تا 40 میلی متر

ISO 7810 Format, CR80, ID-1  :اندازه کارت

PVC, PC, PET, PET-G :جنس کارت

تکنولوژی کارت: تماسی و غیرتماسی با یا بدون نوار 
مغناطیسی

رمزگذارى

نرم افزارهاى سازگار

CardPresso

 Card Exchange
Microsoft® Windows® 7, 8, 10 32bit / 64bit 

مشخصات فیزیکی
335mm 

343mm 

322mm 

13.5 KG
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چاپ
حرارتى

چاپ غیرمستقیم تمام رنگى

چاپ یک رو و دو رو 

تا 70 کارت در ساعت

چاپ لبه به لبه

ویژگى هاى استاندارد
اتصال از طریق USB و شبکه

مخزن ورودى 100 کارته

مخزن خروجى 100 کارته

 LCD پنل

dpi 300 رزولوشن چاپ

36 ماه گارانتی چاپگر

گارانتى مادام العمر هد چاپگر 

درایورهاى تایید شده مایکروسافت

قفل الکترونیکى براى درب و مواد مصرفى

 صاف کننده کارت

عملکرد پاك کردن ریبون

sبراى امنیت داده در شبکه IPSec پشتیبانى از رمزگذارى

ریبون هاى رنگى
YMCK-1000 Yield

YMCKK-750 Yield

YMCKP Pell Off Ribbon- 750 Yield 

YMCKU UV-750 Yield

InTM Retransfer Film- 1000 Yield

Microsoft®Windows® Server 2008 R2 (SP1) 64bit

Microsoft® Windows® XP Server 2012 64bit

طول
عرض

ارتفاع
وزن

3.5 آمپر (سیستم 100 ولت) 1.6 آمپر (سیستم220 ولت)
310 وات(حداکثر توانى که همه ى ماژول ها نصب شده اند)

رمزگذار نوار مغناطیسى 
 ، Omnikey512() رمزگذارغیر تماسی

رمزگذار تماسی)(

رمزگذار تماسى()

  K30D

         چاپگر کارت غیرمستقیم دو رو

شرکت هاى خصوصى موسسات آموزشى موسسات مالى سالمت و درمان فروشگاه ها حمل و نقل عمومى سازمان هاى دولتى




