
A Evolis apresenta a Primacy, a impressora 
burótica mais rápida, potente e eficaz da sua 
categoria, disponível na opção de impressão 
de face simples e dupla. 

À semelhança de todas 
as impressoras Evolis, 
a Primacy garante uma 
excelente relação qualidade-
funcionalidades-preço, 
e surpreendê-lo-á pela 
facilidade de utilização.

O tOpO dE gAmA dAs imprEssOrAs dE cArtõEs!

PRIMACY, PotênCIA e ModulARIdAde exeMPlARes

A primacy personaliza cartões a cores em tempo recorde, até 225 cartões por hora em face 
simples e 140 cartões por hora em face dupla. Uma única máquina imprime em face simples 
ou em face dupla, por configuração de fábrica ou por activação desta função no local.
A modularidade não pára aqui, uma vez que é possível instalar as impressoras primacy e 
fazê-las evoluir ao longo do tempo consoante as necessidades, por exemplo integrando 
codificadores de banda magnética e/ou de contacto de microchip ou sem contacto.

A Primacy é uma impressora topo de 

gama, fácil de utilizar, flexível e muito 

rápida. Associada às tecnologias de 

codificação de ponta, é a solução ideal 

para a emissão de cartões, dos mais 

simples aos mais seguros. A primacy 

satisfaz principalmente as necessidades de 

impressão e codificação de cartões em séries 

de média ou grande dimensão e constitui 

uma excelente escolha para títulos de 

transporte público, cartões de pagamento, 

cartões de identificação e cartões multiusos.

eRgonóMICA e efICAz
A primacy é perfeita para produções em 
série graças ao carregador e ao recipiente 
para 100 cartões, situados na parte dianteira, 
que facilitam o acesso e o controlo visual. A 
primacy é a única máquina da sua categoria 
a oferecer uma elevada autonomia num 
espaço tão reduzido.
A impressora distingue-se também por uma 
qualidade de impressão perfeita e por uma 
rapidez de impressão recorde.

eCológICA e sIlenCIosA
A primacy é fruto da concepção ecológica. 
O seu consumo eléctrico médio foi dividido 
por 5 em comparação com as máquinas 
da geração anterior. Está certificada pela 
ENErgY stAr e cumpre o estabelecido pela 
directiva Erp.
particularmente discreta, emite apenas 
48 decibéis em funcionamento e integra-se 
perfeitamente no seu ambiente de trabalho.

fáCIl de utIlIzAR
graças ao novo software Evolis premium 
suite®, a impressora primacy ajusta-se 
automaticamente aquando da utilização e 
comunica com o utilizador, prestando-lhe 
assistência directa no pc através de janelas 
«pop-up» e da ajuda em linha 24 horas por dia. 
O carregador e o recipiente de cartões estão 
situados na parte dianteira, sendo facilmente 
acessíveis. O carregamento de fita realiza-se 
através de uma cassete com reconhecimento 
e configuração automáticos. Extremamente 
simples!

fIável
A primacy beneficia da experiência e do 
controlo de qualidade comprovado da Evolis. 
garante-lhe um funcionamento ideal e um 
resultado perfeito. O forte compromisso para 
com a qualidade da Evolis exprime-se nos 
3 anos de garantia da impressora.
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1 sob condições particulares / 2 dentro da gama sem fios / 3 depende da sua versão do Windows™ / 4 requer o perfil de cliente .net 4.0 / 5 para qualquer outra versão do Windows ™, contactar a Evolis services 
6 garantia submetida à estrita observação das condições específicas de utilização, assim como ao emprego das fitas Evolis High trust®

CaraCterístiCas gerais
  módulo de impressão de face simples ou face dupla, impressão 
margem a margem

  sublimação de cor, transferência térmica monocromática
  cabeça de impressão de 300 ppp (11,8 pontos/mm)
  16 mB de memória (rAm)

VeloCidade de impressão
  Face simples: 

	 	 •	Cor	(YMCKO):	190	a	225	cartões/horas1

	 	 •	Monocromática:	600	a	850	cartões/hora
	 	Face	dupla	(YMCKO-K):	140	cartões/hora

gestão e CaraCterístiCas dos Cartões
  capacidade do carregador: 100 cartões (0,76 mm - 30 mil)
  capacidade do recipiente: 100 cartões (0,76 mm - 30 mil)
  recipiente de material rejeitado:    30 cartões (0,76 mm - 30 mil)
  Espessura dos cartões: 0,25 a 1,25 mm (10 a 50 mil), ajuste  
através do indicador 
(0,25 mm/10 mil apenas para impressão monocromática)

  tipos de cartões : cartões pVc, compósito pVc, pEt, rpEt,  
ABs1 e vernizes especiais1

	 	Formato	dos	cartões:	ISO	CR80	-	ISO	7810	(53,98	mm	x	85,60	mm)

Fitas eVolis HigH trust®  
Para maximizar a qualidade e o tempo de utilização dos cartões 
impressos, o tempo de vida da cabeça de impressão e a fiabilidade 
geral da impressora, utilize fitas Evolis High Trust®

  reconhecimento e configuração automáticos
  Fita inserida numa cassete para uma manipulação mais fácil
  Economizador de fita integrado para impressão monocromática
  capacidade da fita:

	 	 •	YMCKO:	250	impressões/rolo
	 	 •	YMCKO-K:	200	impressões/rolo
	 	 •	½	YMCKO:	400	impressões/rolo
	 	 •	KO:	600	impressões/rolo
	 	 •	Fita	monocromática:	1000	impressões/rolo1

	 	 •	Fita	holograma:	400	impressões/rolo

portas/ConeCtiVidade
  UsB 1.1 (compatível com 2.0)
  Ethernet tcp-ip 10Baset, 100Baset (traffic Led)
  Ligação sem fios 802.11b/g opcional2

Visualização
  LEds
  Notificações gráficas da impressora3: carregador vazio; alertas de 
limpeza ou manutenção; alerta de fita quase terminada/terminada, etc.

soFtware
  Equipada com o Evolis premium suite® para Windows: 

	 	 •	Controlador	de	impressão
	 	 •		Evolis	Print	Center	para	a	gestão,	administração	e	 

configurações da impressora
	 	 •	Evolis	Printer	Manager	para	a	notificação	gráfica4

	 	 •		Compatível	com	Windows™	:	XP	SP3	32/64	;	Vista	32/64,	 
W7 32/64, W8 32/6455

  Fornecido com emedia cs card designer, Edição standard, versão 
ilimitada (compatível com Windows™ 8, 7 e Vista)

	 	Fornecida	com	o	controlador	de	impressão	para	Mac	OS	X	(a	partir	
de 10.5) 

  Outras plataformas: Linux a pedido

Condições de garantia
  3 anos de garantia (impressora e cabeça de impressão)6,  
até 4 anos com extensão de garantia opcional

dimensões e peso
  dimensões (A x L x c): 247 x 205 x 381 mm 
247 x 205 x 481 mm (com recipiente de material rejeitado)

  peso:  4,02 kg

aCústiCa (testada em ConFormidade Com a norma iso 7779)

Pressão	sonora	nas	posições	de	assistente	LpAm	(modo	cor	YMCKO)
  Em funcionamento: 48 dB (A)
  No modo de espera: nível de ruído de fundo

segurança
	 	Posição	para	fecho	de	segurança	Kensington®

  Encriptação de dados para codificação magnética

Conteúdo da emBalagem
  impressora
  cd-rOm com controlador de impressão, manuais do utilizador
	 	Kit	de	manutenção
  cabo UsB
  recipiente de material rejeitado
  Bloco e cabo de alimentação

opções e aCessÓrios
  cores disponíveis: Vermelho fogo e azul brilhante
	 	Kit	de	actualização	para	face	dupla
  Opções de codificação, combináveis entre elas, montagem na 
fábrica ou no local graças a módulos adicionais: codificador pista 
magnética, estação de “smart card”; codificador “smart card”, 
codificador “smart card” sem contacto

  codificação UsB no ip através do módulo adicional UsB Net  
server, mediante pedido

  sistema de bloqueio do acesso à máquina e aos consumíveis 
(cartões e fitas)

ConCepção eColÓgiCa, CertiFiCação e 
deClaração de ConFormidade
  modos de espera e consumo energético reduzido
	 	CE,	FCC,	IEC,	VCCI,	CCC,	KC
	 	ErP	2009/125/CE,	ENERGY	STAR,	RoHS

alimentação
  módulo de alimentação: 100-240 Volts cA, 50-60 Hz, 1,8 A
  impressora: 24 Volts cc, 3 A

amBiente
	 	Temperatura	mín./máx.	de	funcionamento:	15	°C/30	°C	(59	°F/86	°F)
  Humidade: 20% a 65% sem condensação
  temperatura mín./máx. de armazenamento: –5 c°/+70 °c  
(23 °F/158 °F)

  Humidade de armazenamento: 20% a 70% sem condensação
  Ventilação em funcionamento: ar livre

Fontes residentes
  Arial 100, Arial negrito 100
	 	Código	de	barras:	código	39,	código	128,	EAN	13,	entrelaçado	2/5

euRoPe - MIddle-eAst - AfRICA

Evolis card printer - 14 avenue de la Fontaine - Zi Angers  

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

CHInA - infochina@evolis.com

JAPAn - infojapan@evolis.com

www.evolis.com

eRgonóMICA
  Acesso fácil a todas as funcionalidades
  carregador e recipiente com capacidade 
para 100 cartões na parte dianteira

  controlo visual do nível de cartões
  recipiente de material rejeitado na parte 
traseira (30 cartões)

  Equipada com o Evolis premium suite® 
para configuração automática

  peso da máquina reduzido para 4 kg

ModulAR
  configuração de acordo com as suas 
necessidades: face simples ou face dupla

  todos os tipos de codificadores (pista 
magnética, contacto de microchip ou sem 
contacto) combináveis na mesma máquina

efICAz
  produtividade aumentada 
(autonomia para 100 cartões)

  capacidade da cassete de 
fita	a	cores	(YMCKO)	para	
250 cartões

  Flexibilidade exemplar 
(face simples/face dupla, 
codificação)

  rápido: até 225 cartões por 
hora a cores1, 850 cartões  
por hora monocromáticos


