Máy in thẻ nhựa kiểu dáng để bàn, dễ dàng sử dụng - sự lựa chọn tuyệt vời cho nhu cầu in ấn
chất lượng cao, sử dụng trong các khu vực làm việc vừa và nhỏ, cung cấp hiệu suất cao với
tính linh hoạt.
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Sử dụng cho
Thẻ ID và thẻ kiểm soát truy cập
Phát hành thẻ ghi nợ (debit card) tức thì
Thẻ quà tặng cá nhân, thẻ thành viên, thẻ khách hàng

Thiết kế dành cho in ấn thẻ nhựa
Lý tưởng cho việc in ấn thẻ nhựa của bạn một cách
linh hoạt ! TP-9200 là một máy in thẻ hoạt động tốc độ
cao, cung cấp các tùy chọn khác nhau như in hai mặt,
băng từ, liên lạc và thẻ tiếp xúc mã hóa thông minh.
TP-9200 tiết kiệm thời gian in ấn với tốc độ nhanh
cộng với sử dụng thuận tiện, một khay chứa 100 thẻ
đầu vào tự động, đầu ra và một khe cắm thủ công
thuận tiện được đặt ở phía trước của máy in.

Giao diện USB, tùy chọn Enthernet và driver chế độ
plug & play có xác nhận của Microsoft đảm bảo rằng
máy in TP-9200 có thể dễ dàng cài đặt. Quá trình in ấn
được thực hiện thông qua ứng dụng Card DesignerTM
được cung cấp cùng với driver máy in cho phép bạn
tạo ra các thẻ ID riêng của mình và kết nối cơ sở dữ
liệu. Việc in ấn trở nên dễ dàng mà không cần phải cài
đặt bất kỳ phần mềm bổ sung.

- Màn hình LCD 2.5''
- Bảng điều khiển LED

Nút mở nắp máy in
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Khay chứa 100 thẻ

Bộ đảo thẻ (in 2 mặt - tùy chọn)
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đơn (thủ công)
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Nút nguồn
Hộp chứa 70 thẻ

TÙY CHỌN MÃ HÓA

MÁY IN
Công nghệ in nhiệt thăng hoa

Mã hóa dải từ

In một mặt hoặc hai mặt

- ISO7811 (Trach 1,2,3)
- Độ kháng từ: Hico & LoCo

In tràn lề
In đầy đủ màu hoặc in đơn sắc

Mã hóa thẻ liên lạc thông minh

Độ phân giải 300 dpi, 16.7 triệu màu
Bộ nhớ 128MB

- ISO7816
- EMV cấp độ 1 (PS/SC, serial) và chứng thực PBOC 3.0

CHỨNG NHẬN
FCC Class A
CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, KCC
ENERGY STAR
RoHS

Mã hóa thẻ thông minh không tiếp xúc
- ISO14443 A/B, ISO15693, Mifare

NGUỒN ĐIỆN
Điện áp vào: AC 100V ~ 240V, 50/60hz
Điện áp ra: DC 24V, 3.75

THẺ
Loại thẻ: PVC và thẻ nhựa tổng hợp PVC
Độ dày: 0.4mm ~ 1.2mm
Định dạng thẻ: ISO CR80-ISO 7810 (53.98mm x 86.60mm)
Công suất
- Đầu vào: 100 thẻ (0.76mm)
- Đầu ra: 70 thẻ (0.76mm)
- Khe thẻ đơn: 1 thẻ

GIAO DIỆN
- USB2.0 tốc độ cao
- Tích hợp cổng Ethernet 10/100 (tùy chọn)

HIỂN THỊ

ĐÓNG GÓI
Máy in
Sách hướng dẫn sử dụng
CD-ROM (driver, phần mềm và HDSD)
Cáp máy in USB
Con lăn làm sạch và thẻ (CR-80)
Bộ nguồn và dây nguồn

Màn hình LCD 4 hàng cho biết tình trạng của máy in
Đèn LED thông báo về mức độ mực hết hay yếu,
khay chứa thẻ rỗng hay bị lỗi

VẬT LIỆU TIÊU HAO
Mực in
YMCKO: 200 thẻ/cuộn
YMCKO-K: 170 thẻ/cuộn
Half YMCKO: 400 thẻ/cuộn
Mực đơn sắc: 1000 thẻ/cuộn
- Tự động nhận dạng loại mực in và thiết lập
- Nhiều loại mực đơn sắc: Blue, Red, Green, White,
Metallic Gold, Metallic Silver

Một mặt: 403 (L) X 192 (W) X 202 (H)mm
Hai mặt: 471 (L) X 192 (W) X 202 (H)mm

PHẦN MỀM & DRIVER
Hệ điều hành
- Windows Vista, Windows 7 & 8
- Windows 2003/2008 server
Gói phần mềm
- Card Designer cho in ấn dễ dàng

* Khuyến cáo sử dụng mực in chính hãng chất lượng cao
nhằm đạt hiệu suất in cao nhất và kéo dài tuổi thọ của đầu in

TỐC ĐỘ IN
In đủ màu
- Một mặt: trên 150 thẻ/h
- Hai mặt: trên 100 thẻ/h

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

Phông chữ
- Sử dụng các font theo Windows

Một mặt: 5.5 kg/Hai mặt: 6.5 kg

BỘ VỆ SINH (KHÔNG ĐI KÈM)
Bộ tiêu chuẩn
(02 T-Card, 02 thẻ làm sạch CR-80, 03 miếng gạc tẩm cồn)
Bộ cao cấp
(03 T-Card, 05 thẻ làm sạch CR-80, 07 miếng gạc tẩm cồn
01 bút Thermal Cleaning)
Thẻ làm sạch CR-80, Bút Thermal Cleaning)

MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu/tối đa: 5/40oC
Độ ẩm: 20% - 65% không ngưng tụ
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu/tối đa: -10/60oC
Độ ẩm bảo quản: 20% - 70% không ngưng tụ

In đơn sắc
- 700 thẻ/h

BẢO HÀNH
Máy in: 2 năm
Đầu in: 2 năm

POINTMAN KOREA - Seoul, Korea

POINTMAN CHINA - Shenzen, China

POINTMAN USA - New Jersey, USA

www.pointman.co.kr
sales@pointman.co.kr

www.pointmanchina.com
justin@pointmanchina.com

www.pointmanusa.com
jamesk@pointmanusa.com
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