
CONFIGURAÇÃO A DISPOSIÇÃO

•  De acordo com suas necessidades, a
Elypso pode imprimir somente de um
lado ou frente e verso.

•  A impressora também pode ser
equipada com codificadores para fitas
magnéticas e cartões inteligentes com
ou sem contato.

INTEGRAÇÃO PERFEITA

•  A arquitetura do software da Evolis
Premium SDK foi projetada para permitir
que a Elypso se adapte perfeitamente
com seus sistemas informáticos já
existentes.

•  Muito compacta (pouco maior do
que uma folha de papel tamanho
carta padrão) e silenciosa, a Elypso é
discreta e foi projetada considerando a
preocupação com o meio ambiente.

FÁCIL DE USAR

•  Graças ao design de alimentação
frontal exclusivo da Elypso, a inserção
e a retirada dos cartões têm o acesso
facilitado, mesmo em espaços
apertados.

•  Com o software Evolis Premium Suite®,
você pode receber notificações e,
facilmente, controlar a impressora a
partir de seu computador.

A impressora Elypso foi projetada para todas suas necessidades de impressão e personalização de cartões 
plásticos individuais: monocromáticos ou coloridos, com múltiplas opções de codificação.
Especialmente desenvolvida para ser usada nos balcões de atendimento aos clientes, a Elypso se adapta 
sem problemas aos seus sistemas existentes e é sua melhor escolha para a personalização instantânea 
de cartões.

O SISTEMA DE CARTÕES VERSÁTIL
DE BALCÃO

ELYPSO



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

•  Alimentador manual: 
impressão de cartão a cartão

•  Painel de controle com LED

CARACTERÍSTICAS GERAIS
•  Impressão por sublimação direta no cartão/

Termotransferência em resina
•  Impressão de um único lado, de margem a margem
•  Resolução padrão 300 x 300 ppp
•  Resolução personalizável 300 x 600 ppp (impressão 

colorida e monocromática) ou resolução 300 x 1200 ppp 
(somente impressão monocromática)

•  32 MB de memória RAM padrão - 64 MB opcional1

DESEMPENHO DE IMPRESSÃO
•  Um único lado:

- Colorida (YMCKO): 20,2 s por cartão
- Monocromática: 6,5 s por cartão

•  Frente e verso (YMCKO-K): 27,3 s por cartão

INTERFACES
•  USB 1.0 (compatível com 1.1, 2.0 e 3.0), cabo incluído
•  Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
•  Conexão sem fio de 802,11b/g como opção

GESTÃO E ESPECIFICAÇÕES DO CARTÃO
•  Alimentador manual: impressão de cartão a cartão
•  Espessura do cartão: 0,50 a 1,25 mm (20 a 50 mil), sem 

ajuste do medidor, caso a caso para os cartões plásticos 
de 0,25 mm/10 mil

•  Tipos de cartão: Cartões de PVC, cartões de PVC 
composto, cartões de PET, cartões1 de ABS, cartões1 
envernizados especiais

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

RECURSOS OPCIONAIS
•  Kit adicional para impressão frente e verso
• Bandeja de refugo: 30 cartões (0,76 mm - 30 mil)
• Conexão sem fio 802.11b/g

MÓDULOS DE CRIPTOGRAFIA ADICIONAIS
•  Módulos disponíveis:

- Codificador de fita magnética ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
- Estação de contato inteligente ISO 7816-2
-  Codificador de cartões inteligentes de contato - PC/SC, 

EMV 2000-1
-  Codificador de cartões inteligentes sem contato - ISO

14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS,
UHF (conformidade padrão: EPC C1 Gen2 / ISO18000-
6C ETSI EN 302 208 ou FCC parte 15.247)

- Outros codificadores específicos mediante solicitação
•  Portas internas USB ou portas IP
•  As opções podem ser combinadas
•  Instalação de fábrica ou no local

SEGURANÇA
•  Suporte para trava de segurança Kensington®

•  Criptografia de dados para codificação magnética

TELA
•  LEDs de impressora
•  Notificações gráficas da impressora2: alertas de limpeza, 

alertas 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®.
•  Identificação e configuração automáticas
•  Fornecida em cassete tipo drop-in, para fácil manuseio
•  Dispositivo de economia da fita para impressão 

monocromática
A lista de fitas está disponível em www.evolis.com

SOFTWARE
•  Fornecido com a Evolis Premium Suite® para Windows®:
•  Driver de impressora

-  Centro de Impressão Evolis para administração e 
configuração

-  Gerente de Impressora Evolis para notificações3 gráficas
-  suporte on-line de 24 horas, 7 dias por semana
-  Compatível com Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista, 

W7, W8, W10
•  Fornecido com um driver para Mac OS X (de 10.5 em diante)
•  Linux (mediante solicitação)
•  Evolis Premium SDK, para supervisão remota da 

impressora, facilitando e diminuindo o tempo da 
integração nos sistemas de TI

DESIGN ECOLÓGICO, CERTIFICAÇÕES E 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
•  Modos de espera e repouso e consumo de energia reduzido
•  CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, EAC, BIS
•  RoHS

TAMANHO E PESO
•  Dimensões (A x L x P): 195 x 205 x 314 mm
•  Peso: 2,95 kg

GARANTIA
•  1 ano de garantia (impressora e cabeçote de impressão)4

•  Opção de extensão da garantia

•  Reconhecimento e configuração 
da fita automáticos 

• Fácil manuseio

•  Conectividade USB

•  Conectividade Ethernet TCP/IP

•  Bandeja de refugo opcional

•  Configuração in loco 
adicionando módulos 
específico

•  Todas as opções de 
codificação

ALIMENTADOR DE CARTÕES MANUAL

1 Mediante condições específicas / 2 Depende da versão Windows®

3 Exige a versão de perfil de cliente .net 4.0 / 4 Garantia sujeita à observância das condições específicas e uso das fitas Evolis High Trust®
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