
FLEXIBILIDADE

•  Com a Tattoo RW, você pode fornecer,
instantaneamente, um novo cartão
sempre que for preciso!

•  O ciclo apagar/escrever é extremamente
rápido e você pode apagar, codificar e
reimprimir novos dados em questão de
segundos.

UMA SOLUÇÃO COM ÓTIMO CUSTO-
BENEFÍCIO

•  Essa tecnologia de regravação não exige
fita, o que resulta em uma economia
valiosa.

•  Um mesmo cartão pode ser apagado,
alterado e impresso novamente até 500
vezes.

FAVORÁVEL AO MEIO AMBIENTE

•  A Tattoo RW adere ao desenvolvimento
sustentável Ela usa cartões regraváveis
e não exige fitas.

•  Ela elimina a necessidade de jogar
fora seus cartões a cada vez que você
precisar atualizá-los: basta apagar e
reimprimir os dados atualizados nos
cartões existentes!

A Tattoo RW é a solução definitiva para seus crachás e cartões que exigem atualizações regulares.
Com a Tattoo RW, seus cartões são atualizados sempre que necessário, sejam eles cartões de fidelidade, 
com o número atualizado de pontos, cartões de afiliação com detalhes da subscrição ou crachás de 
visitantes com dados pessoais.

A IMPRESSORA
PARA CARTÕES REGRAVÁVEIS

TATTOO RW



CARACTERÍSTICAS GERAIS
•  Imprime e apaga com tecnologia térmica diretamente 

em material regravável.
•  Área máxima de impressão: 48 mm x 76 mm

(1,89 x 2,99 polegadas)
•  Cabeçote de impressão de 300 ppp (11,8 pontos/mm) 

para impressão de primeira qualidade
•  16 MB RAM
•  Bandeja de alimentação destacável com capacidade para 

100 cartões (0,76 mm - 30 mil)
•  Bandeja de saída destacável com capacidade para

15 cartões (0,76 mm - 30 mil)
•  Painel de controle com 1 botão e 4 LEDs
•  Corpo branco, tampa na cor azul brilhante

DESEMPENHO DE EXCLUSÃO E IMPRESSÃO 
DE DADOS
•  8 segundos (manual)
•  12 segundos (alimentador de cartões)
•  Codificação magnética ISO de 3 faixas: 4 segundos por 

cartão

INTERFACES
•  USB 1.0 (1.1, 2.0 e 3.0), cabo incluído
•  Ethernet

GESTÃO E ESPECIFICAÇÕES DO CARTÃO
•  Inserção e entrega de cartões manuais ou inserção pelo 

alimentador de cartões e entrega na bandeja de saída 
removível

•  Modo automático: selecionar um cartão do alimentador, 
se não houver um cartão inserido manualmente

•  Espessura do cartão: 0,5 a 0,76 mm (20 a 30 mil)
•  Tipos de cartão: material regravável termocrômico
•  Mitsubishi Black & Blue

- Ricoh, mediante solicitação
- Outros materiais, mediante solicitação e validação

•  Formato de cartão: CR-80 – ISO 7810
(53,98 mm x 85,60 mm)

OPÇÕES DE CODIFICAÇÃO
•  Codificador de fita magnética HiCo/LoCo ISO 7811 ou JIS2
•  Unidade de codificação sem contato ISO14443A e B, 

MIFARE, DESFire (conexão USB)

PLATAFORMAS SUPORTADAS
•  Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10

INTERFACE
•  USB & Ethernet (USB cable supplied)

TAMANHO E PESO
•  Dimensões (Altura x Largura x Profundidade):

- Sem bandeja de saída: 166 x 187 x 290 mm
- Com bandeja de saída: 166 x 187 x 368 mm

•  Peso: 2,4 kg

GARANTIA
•  2 ano (impressora e cabeçote de impressão) limitada a 

15.000 inserções de cartão1

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

• Cartão impresso

1  Garantia sujeita à observância das condições específicas e uso das fitas Evolis High Trust®. Uma inserção é equivalente a imprimir um cartão 
em um dos lados, ou codificá-lo.

• Cartão atualizado

• Apaga, imprime, codifica
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