
> Qualidade de impressão 
fotográfica, sem margens 

> Alta velocidade de impressão  

> 2 anos de garantia, com 
garantia ilimitada para a 
cabeça 

> Ideal para cartões chip ou 
RFID  

> Modelos com impressão a uma 
ou a duas faces  

> Função de segurança de 
eliminação de dados  

DNP CX-D80 
A impressora de cartões por re-transferência 
mais fiável e com mais características do 
mercado  

Impressora de cartões por re-transferência 

O centro de conhecimento mais completo sobre tecnologias de identificação em www.kimaldi.com 

 



 

A família Dai Nippon 

Dai Nippon Printing Co. é uma das empresas mais 
importantes a nível mundial que se dedica ao 
mundo da impressão. É líder em impressoras por 
sublimação, assim como distribuidor de fitas de 
termo transferência e cartões de plástico. 

 

A Dai Nippon, foi criada em 1876 e foi uma das 
primeiras empresas a dedicar-se ao campo da 
impressão no Japão. Sempre interessada e 
desenvolvendo a sua própria tecnologia, a 
companhia expandiu-se e diversificou as suas 
operações incluindo embalagens, materiais 
decorativos e componentes electrónicos: uma 
grande variedade de produtos e de serviços, muitos 
deles essenciais para a nossa vida diária.   

 

 

 

Descrição 

A impr essora de cartões CX-D80 funciona com um motor de impr essão por re-transferência de 
altas prestações e rendi mento.  

É uma i mpressora de cartões  ideal para aplicações de i mpressão de cartões de uma face como 
cartões de sócios, cartões de ofertas, cartões  identificati vos corporati vos  e governamentais a 
pedi do, etc.   

A impr essora de cartões CX-D80 incorpora tecnologia es tável e demonstrada com um desenho 
funcional e prático. 

Características da impressora 

> Qualidad e de impressão  
o Método de impressão: i mpressão por re-transferência em sublimação tér mica 
o Modelos de impr essão a uma face ou em dupl a face 
o Resolução: 300 dpi 
o Impressão sem margens 
o Ideal par a cartões chip e RFID  
o Impressão de diferentes tipos de cartões (PET, PVC, policarbonato, etc .) 
o Velocidade de impressão: menos  de 40 segundos  / cartão 
o Níveis de sinal: 256 níveis por cor (YMC); 2 níveis (Bk) 
o Autonomia de impr essão por fita:   

 YMCK para 1.000 cartões  
 YMCKK / YMCKUV / YMCKPO para 750 cartões  

o Capacidade para 100 cartões na bandeja de entrada 
o Possibilidade de l ami nação 

> Fiabilidad e  
o Desenho compacto, ligeiro e de fácil manuseamento  
o Impressora de cartões operati va em ambientes de redes LAN 
o Ligação alta velocidade USB2.0 e Ethernet  
o Utilização real mente simples mediante Drivers for necidos com a impressora, o que 

facilita a codificação de cartões com ou sem contacto 
> Garantia  

o 2 anos de garantia,  com garantia ilimitada para a cabeça de impressão 
> Opções de seguran ça  

o Função de eli minação de dados 
o Impressão em material fluor escente 
o Protocolo de segurança IPsec 
o Fechadura Kensington de segurança  
o Standard de segurança: UL, VCCI-B, FCC classe B, EN classe B, RoH S, CCC 

> Opções  
o Modelo de impr essão a uma face ou de dupla face.  
o Codificador de banda magnética, codificador chip,  codificador cartão sem contacto, 

unidade de laminação (laminador CL-600).   
o Opções modulares de ampliação. 

 
Aplicações típicas 

> Impressão de cartões identificati vos de empregados e es tudantes 
> Impressão de cartas  de condução, documentos de identidade nacional 
> Todo o ti po de i mpressão de cartões identificati vos que requeiram uma alta segurança.  
 
Especificações técnicas 

Método de impressão  Transferência térmica. 
Resolução  300 dpi 
Área de i mpressão  Sem margens 
Velocidade de impressão  Menos de 40 seg. / até 100 cartões  por hora 
Velocidade de laminação 16 - 36 seg. por cartão : a uma e em dupla face. 
Ligação com o laminador Por infra- ver melhos.  
Interface  USB 2.0. F ull Speed 12 Mbps  / Hi-Speed 480 Mbps 
Tipo de cartões  PVC, Composite PVC, PET-G, etc. 
Dimensões do cartão  CR-80 ISO 7810 (54x85,6 mm.) 
Dimensões da i mpressora  W343xD322xH335 mm. 
Peso da impr essora  13kg. De uma face / 15,5kg. D e dupla face 
Alimentação da Impressora Máxi mo 3A (100 a 120V), Máximo1.5A (220 a 240V). 
Temp. Ambi ental  15℃～30℃, 35％～70％ sem humidade de condensação. 

DNP CX-D80 
Impressora de cartões por re-transferência 
mais fiável e com mais características do 
mercado 
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Impressora DNP CX-D80 

Impressora Modular 

Laminador CL-600 


