
SOLUÇÃO

Primacy 2

SEGURANÇA

ALTO RENDIMENTO

VERSATILIDADE

*

* Identifique o que importa



Primacy 2: 
Com tecnologias, 
para hoje e para o futuro

Uma impressora de
alta performance
Sua velocidade de impressão (uma das mais rápidas 
do mercado), junto com seu magazine e receptáculo 
de grande capacidade, fazem da impressora Primacy 
2 a solução ideal para imprimir trabalhos em lotes de 
médio a grande porte.

Com ela você obterá um acabamento de qualidade 
graças ao seu modo de impressão em alta resolução e 
ao seu perfil de impressão, o mais próximo das cores 
reais.

Crie seus cartões de forma eficiente 
e com o nível de segurança mais 
adequado
Dos cartões mais simples aos mais seguros, Primacy 2 
sabe fazer todos eles.

Personalização gráfica (cores, fotografias, dados 
pessoais ...), codificação de banda magnética, chips 
de contato ou sem contato, hologramas, protetor de 
laminação, efeito UV... Você decide o nível de segurança 
que deseja aplicar de acordo com suas necessidades 
específicas.

PRIMACY 2



Recursos  
e Benefícios

Gama completa  
de consumíveis
Os consumíveis Evolis High Trust garantem 
a melhor qualidade de impressão e vida útil 
da sua impressora.

Com uma vasta seleção de cartões de 
limpeza, fitas e kits, você pode ter certeza 
que encontrará o produto perfeito para suas 
necessidades.

*disponível em certos modelos ou acessório opcional

Todos os detalhes sobre as 
funções da Primacy 2

Múltiplas funções de impressão
• Impressão de ponta a ponta, em uma face ou frente e verso*
• Sublimação de cor, transferência térmica monocromática
• Tecnologia de reescrita para cartões de re-impressão (rewrite)

Impressão poderosa e autonomia
•  Até 280 cartões por hora  

(impressão colorida em um lado)
•  Carregador de 100 ou 200 cartões* 

(Carregador de 200 cartões de fácil integração no local)
• Modo de impressão 300 dpi
• Ajustando cores usando o perfil de impressão

Alta segurança e durabilidade dos cartões emitidos
• Múltiplas opções de codificação
• Impressão de Efeito UV*
• Camada dupla de sobreposição*
• Scanner*

Proteção de dados impressos
•  Supressão e mascaramento de dados por  

apagamento digital e Kineclipse®*
• Sistema de bloqueio mecânico da impressora por chave*

Uso intuitivo
•  Painel com indicadores LED ou tela LCD* com display de 

código QR para facilidade de uso
•  Evolis Premium Suite com uma experiência de usuário otimizada 

em sistemas Windows, Mac e Linux
• Impressão de smartphone ou tablet
• Software de personalização de cartõesSolidez

• Cabeça de impressão com proteção reforçada
• Garantia de 3 anosDesign elegante

• Estética elegante atemporal
• Tamanho compacto

Módulo de laminação*
 Para cartões ainda mais  
seguros e duráveis.
• Verniz
•  Patch
• Hologramas genéricos ou personalizados

Nossa seleção
    Fitas YMCKOO: uma dupla camada de 
verniz (Overlay) para dupla proteção.

  Fitas cassettes: para uma instalação 
em um único gesto, ou uma oferta 
EASY4PRO nenhum cassete para 
usuários experientes que desejam 
reduzir seu impacto ambiental.



Especificações técnicas

1: Sob certas condições.
2: Garantia sujeita ao estrito cumprimento das condições específicas de uso, 
também quanto ao uso de fitas de alta confiança®.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

-  Sublimação de tinta diretamente no cartão e na 
transferência térmica da resina

- Impressão de cartão reimprimível (rewrite)
- Módulo de impressão em uma ou duas faces
- Resolução de impressão:
- Colorido e monocromático: 300x300 dpi e 300x600 dpi
- Monocromático: 300x1200 dpi
- Otimização de impressão usando o perfil de impressão
-  Interface do usuário: painel com indicadores LED ou tela de 

toque LCD

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 

-  Um lado (YMCKO): até 280 cartões / hora
- Frente e verso (YMCKOK): 170 cartões / hora
-  Unilateral (YMCK) com módulo de laminação: até 215 

cartões / hora

GESTÃO E CARACTERÍSTICAS DOS CARTÕES

- Capacidade do magazine: 100 cartões (0,76mm - 30mil)
- Capacidade do receptáculo: 100 cartões (0,76mm - 30mil)
-  Capacidade do receptáculo traseiro: 50 cartões (0,76mm–

30mil)2

PORTOS / CONECTIVIDADE

- USB (cabo fornecido) e Ethernet
- Conexão wifi

FITAS EVOLIS HIGH TRUST

Para maximizar a qualidade e a vida útil dos cartões 
impressos, a vida útil da cabeça de impressão e o 
desempenho geral da impressora, use as fitas Evolis High 
Trust®.

- Reconhecimento e configuração automáticos
-  Fitas cassete para instalação rápida ou uma oferta 

EASY4PRO sem cassete para usuários experientes que 
desejam reduzir seu impacto ambiental.

- YMCKO: 300 impressões por rolo
- YMCKOK: 200 impressões por rolo
- YMCKOO: 250 impressões por rolo
- Preto monocromático: 2.000 impressões por rolo(1)

Lista de fitas disponíveis emwww.evolis.com

LAMINAÇÃO (OPCIONAL)

∙ Um lado e dois lados no modo Padrão 
∙  Oferta de laminação expandida: rendimento (600 lados por 

rolo) e verniz (1200 lados por rolo), com ou sem holograma, 
laminações alternativas (com recorte de aparas de contato/
recorte de tarja magnética).

Lista de laminações disponíveis em www.evolis.com

OPÇÕES INSTALÁVEIS

∙  Chave de ativação para impressão frente e verso
∙  Alimentação de 200 cartões
∙   Tela de toque LCD
∙  Módulo de laminação

SEGURANÇA

- Sistema de segurança tipo Kensington®

- Sistema de travamento mecânico opcional
-  Proteção da cabeça de impressão durante a manutenção 

ou operação de troca de fita
∙   Exclusão automatica dos dados confidenciais da memória 

da impressora
∙    Kineclipse® opcional
∙ Scanner de leitura interna opcional

MÓDULOS DE CODIFICAÇÃ

- Codificador de tarja magnética ISO 7811
- Codificadores de cartão com chip de contato
- Codificadores de cartão com chip sem contato
-  Codificadores de cartão com chip duplo (com / sem 

contato) 
- As opções podem ser combinadas entre si
- Montagem em fábrica ou em campo

PROGRAMAS

-  Gerenciamento de impressora via Evolis Premium Suite em 
sistemas Windows, Mac e Linux

- Evolis SDK disponível para fácil integração do produto
-  Inclui cardPresso XXS para desenhar e imprimir cartões de 

identificação.
Lista de sistemas operacionais suportados disponíveis em 
www.evolis.com

WARRANTY CONDITIONS

- Três anos para a impressora
- Extensão de garantia opcional

INDIA 
Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

USA - CANADA 
Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com

HQ / EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA 
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 - Beaucouzé - FRANCE  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

LATIN AMERICA
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIA - PACIFIC
Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA 
Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com ©
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UM FORNECEDOR GLOBAL DE SOLUÇÕES DE 
IDENTIFICAÇÃO

  Um líder mundial em sistemas de personalização de 
cartões para emissão descentralizada

  Experiência internacional e apoio local através de uma 
rede de 400 distribuidores em 140 países
  Uma capacidade única de atender às especificações do 
cliente com um departamento de projetos dedicado à 
construção de soluções sob medida
  A Evolis é certificada ISO 9001, refletindo nossa 
abordagem abrangente, tanto em termos de qualidade 
como de melhoria contínua


