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Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Termék adatlap

Kártyanyomtató DURACARD ID 300 
Cikkszám 891000

Szín assorted colours

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546808222

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546808222

Bruttó súly 4060 G

Származási ország FR

Termékleírás
• Használatra kész kártyanyomtató YMCKO festékszalaggal és 100 nyomtatásra elegendő üres kártyával együtt
• 53,98 x 85,60 mm (ISO 7810, CR80) formátumú plasztikkártyák egyoldalas nyomtatására
• Szublimációs nyomtatás (többszínű), termotranszfer nyomtatás (monokróm fekete)
• Perem nélküli, vízálló nyomat fényképminőségben a 260 x 300 dpi felbontás révén
• A kártyák kialakítása egyszerűen elvégezhető az ingyenes DURAPRINT® feliratozó szoftverrel
• 16 MB memória (RAM)
• USB 2.0 (kompatibilis az USB 1.1 és 3.0 szabvánnyal)

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 276

Külső magasság (mm) 200

Külső mélység / hossz 133 mm

Márka DURABLE

Operációs rendszer Windows / MAC / Linux

Max. felbontás 260 x 300 dpi

Kapcsolódás USB 2.0
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Termék adatlap

Kártyanyomtató DURACARD ID 300 
Mem. Kapacitás (RAM) 16 MB

Festékszalag ribbon CYMK multiszínes

Nyomtatási eljárás szublimációs nyomtatás / hőtranszfer nyomtatás

Festékszalag RFID-val igen

Kártya vastagság (mm) 0,5 / 0,76

Garancia 2 év (jogi garancia)
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