
IMPRESSÃO IMPECÁVEL

•  Com uma resolução de 600 ppp, as
imagens e os textos são reproduzidos
com perfeição e os microtextos e marcas
d’água são impressos em alta definição.

•  A impressora Avansia garante a
impressão perfeitas de suas margens,
pois o filme cobre inteiramente o cartão.

COMPATIBILIDADE COM MÍDIA 

•  A tecnologia de Retransferência da
Avansia permite a impressão em todos os
tipos de cartão (PVC, PET, policarbonato,
ABS), incluindo superfícies irregulares de
cartões, como cartões inteligentes de
contato e cartões sem contato.

•  O aplainador de cartões embutido padrão
oferece resultados perfeitos.

MAIOR PRODUTIVIDADE

•  A Avansia é excepcionalmente rápida,
com um resultado de mais de 140
cartões coloridos impressos em uma
única face por hora.

•  A impressão de seu cartão se realiza
sem interrupções, graças à alta
capacidade da bandeja de alimentação e
da bandeja de saída (250 cartões, cada) e
à alta capacidade dos suprimentos (500
impressões por rolo).

A Avansia é uma impressora de cartões que usa a tecnologia de Retransferência para fornecer cartões com 
de extrema qualidade. A Avansia é altamente produtiva e é ideal para emissão de cartões em quantidades 
médias e grandes.
Projetada para um uso intenso, Avansia é extremamente robusta e oferece uma grande segurança na 
emissão de cartões.

AVANSIA

A IMPRESSORA DE RETRANSFERÊNCIA 
PREMIUM PARA CARTÕES DE ALTA 
DEFINIÇÃO



CARACTERÍSTICAS GERAIS
•  Impressão em transferência reversa, usando sublimação 

de cor e retransferência monocromática em resina
•  Impressão frente e verso (padrão)
•  Impressão nas bordas
•  Uso de sublimação de cor e retransferência 

monocromática em resina
•  Cabeçote de impressão de 600 ppp (23,6 pontos/mm)
•  Bitmap: 24 bits, 16 milhões de cores
•  Impressão: Y/M/C nível 256
•  64 MB de memória RAM)

DESEMPENHO DE IMPRESSÃO1

•  Cartão inteiro:
- Um único lado (YMCK): 25 s/cartões - 144 cartões/hora
- Frente e verso (YMCKK): 37,5 s/cartões - 96 cartões/hora

INTERFACES
• USB 1.0 (compatível com 1.1, 2.0 e 3.0), cabo incluído
• Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)

GESTÃO E ESPECIFICAÇÕES DO CARTÃO
•  Alimentador de cartões: 250 cartões (0,76 mm - 30 mil)
•  Bandeja de saída de cartões: 250 cartões

(0,76 mm - 30 mil)
•  Capacidade da bandeja de refugo: 30 cartões

(0,76 mm - 30 mil)3

•  Espessura do cartão: 0,76 mm (30 mil), ajuste manual
•  Tipos de cartão: Cartões de PVC, cartões de PVC 

composto, cartões de PET-F, cartões de PET-G, cartões 
de policarbonato (PC), cartões de ABS

•  Formato de cartão: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)

MÓDULOS DE CRIPTOGRAFIA ADICIONAIS
•  Módulos disponíveis:

- Codificador de fita magnética ISO 7811
- Codificador de contato duplo e sem contato

•  Conectividade do codificador: hub USB interno, 1 porta 
disponível

•  As opções de codificação podem ser combinadas
•  Instalação de fábrica ou instalação in loco dos 

codificadores com e sem contato

SEGURANÇA
•  Chave de bloqueio RFID
•  Suporte para trava de segurança (tipo Kensington®)
•  Sistema de bloqueio centralizado para proteger o acesso 

aos cartões em branco, as fitas e o filme (opcional)2

•  Segurança de rede criptografada IPSec

TELA
•  Mostrador LCD de duas linhas e indicador LED de status
•  Notificações gráficas da impressora: bandeja de entrada 

vazia, alerta de fita vazia/nível baixo, etc.

FITAS EVOLIS HIGH TRUST®

Para incrementar a qualidade e a durabilidade dos cartões 
impressos, o tempo de vida útil do cabeçote de impressão 
e a confiabilidade geral da impressora, use as fitas Evolis 
High Trust®.
•  Capacidade da fita:

-  Filme de transferência transparente: 500 impressões/rolo
-  Filme de transferência holográfico: 400 impressões/rolo
- Fita (YMCK): 500 impressões/rolo
- Fita (YMCKK): 400 impressões/rolo
-  Fita YMCKI (para cartões inteligentes, fitas magnéticas 

e painéis de assinatura): 400 impressões/rolo
-  Fita YMCKH (para cartões que não forem de PVC):

400 impressões/rolo
-  Fita YMCFK (F = tinta UV): 400 impressões/rolo

SOFTWARE
•  Compatível com Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista, 

W7, W8, W10
•  Fornecido com cardPresso XXS Lite para desenhar e 

editar crachás:
- Banco de dados interno (registros ilimitados)
- Windows® (de XP em diante)

CERTIFICAÇÕES E DECLARAÇÃO DE 
CONFORMIDADE
•  RoHS
•  CE, FCC, UL, ICES

TAMANHO E PESO
•  Dimensões (A x L x P): 436 x 340 x 297 mm
•  Peso: 20 kg

GARANTIA4

•  3 anos para a impressora, garantia vitalícia para o 
cabeçote de impressão

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS / Especificações técnicas completas em www.evolis.com

1 Tempo medido a partir da inserção do cartão detectado pelo sensor até a parada do mecanismo durante a ejeção. / 2 Opção disponível mediante solicitação.
3Fornecida com impressoras que podem ser incrementadas com opções de codificação. / 4 Garantia sujeita à observância das condições específicas e uso das fitas Evolis High Trust®

CHAVE ELETRÔNICA PARA:
•  PERMITIR O RECONHECIMENTO DA

FITA
•  PROTEGER O USO DA IMPRESSORA
•  MONITORAR O STATUS DOS

SUPRIMENTOS

Armazenamento de cartões em 
branco em um estojo de cartões 
removível com capacidade para 
250 cartões

Painel de controle 
frontal com 4 chaves, um 
mostrador LCD de 2 linhas 
e um indicador de status
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