
A impressora SD 260 é 

sinônimo de excelente 

qualidade de impressão, 

confi abilidade, facilidade 

para operar e efi ciência em 

design compacto.

A melhor relação custo benefício em impressão
• A SD260 foi desenvolvida contemplando as mais importantes inovações da indústria  
  que fazem da impressão de cartões de identifi cação um processo simples e econômico. 
 • A SD260 é ideal para quem imprime cartões de identifi cação como parte da rotina do 
  seu dia a dia. 
• Com preço competitivo e tecnologia, a SD260 agrega valor e é uma ótima escolha. É a  
  Datacard pensando em tudo, para você não precisar se preocupar com nada.

Inúmeras grandes inovações em uma só grande impressora
•  Fácil operação. Ícones intuitivos no display de LCD. Fácil manuseio de cartões e 

suprimentos,  “ribbon” ergonômico e rolo de limpeza.
•  Excelente qualidade de imagem. A nova tecnologia  TrueMatch™ garante cores 

vibrantes e nítidas na impressão. O driver usa a mais recente tecnologia Microsoft® 
XPS que aumenta sensivelmente a velocidade e qualidade da imagem.

•  Desempenho confi ável e velocidade superior. O exclusivo sistema TruePick™ 
de manuseio dispensa ajustes manuais.  Nova tecnologia de cabeçote de impressão 
aumenta a velocidade global da produção.

•  Conexões  Ethernet e USB. Fáceis e precisas ajudam a integrar a SD260  em 
praticamente qualquer aplicação.

•  Respeito ao meio ambiente. A SD260 ganhou a qualifi cação ENERGY STAR® em 
função do menor consumo. Com características únicas e suprimentos biodegradáveis 
e materiais recicláveis, a SD260 estabelece novos padrões para impressão de cartões 
com responsabilidade ambiental. 

DATACARD® SD260 CARD PRINTER
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SD260 Recursos Padrão

Impressão

    Um lado, borda a borda e duplex manual

    Impressão full-collor e monocromática

    Textos alfanuméricos, logos e assinaturas digitalizadas 

    Variedade de códigos de barra:  imagens 1D/2D

Resolução de impressão

    300 dpi, 256 tons de cores por painel

Qualidade de impressão

    Conformidade com Microsoft® sRGB standard 

Total gerenciamento de cores

    Velocidade de impressão

    Full-collor: até 200 cartões por hora

    Monocromático: até 850 cartões por hora

Display de LCD

    Mensagens de status da impressora

    Diversas confi gurações de luz de fundo

Alimentação de cartões

    Automática: 100 cartões (0,76mm), 

    output: 25 cartões

    Manual: 1 cartão por vez e 

    output: 5 cartões (0,76mm)

Driver da impressora

    Controles de cores com visualização prévia de imagem

    Pré-defi nição da áreas de impressão e bloqueio de    
    áreas como, por ex., a área da tarja magnética 

    Tecnologia Windows® XPS 

    Segura desabilitação para reconfecção de cartão

Operação amigável do equipamento

    Exibição gráfi ca no Windows 7 e Vista

    Fácil, rápida instalação

    Opção de cancelamento para reconfecção de cartão

    Fácil substituição de cabeçote de impressão

    Botão frontal de liga/desliga 

Intelligent Supplies Technology™

    Identifi cação e validação automática de ribbons e     
    alertas sobre ribbons e cartões

Garantias

    30 meses – defeitos de fabricação

    30 meses – cabeçote de impressão (sem limites de  

   impressão)

SD260 Recursos Opcionais

Codifi cação tarja magnética

    ISSO 7811- opção 3 trilhas

    JIS Tipo 2 – opção trilha única

    Alta e baixa coercividade

    Suporte para formatos de dados padrão ou
    personalizados

 Personalização de smart card (em breve)

    Leitor único para contact/contacless

    Contact station

Compartimento de saída para 100 cartões

Trava de Segurança Kensigton®

Suprimentos de limpeza 

Kits de ribbons

    Full collor (preto e topcoat panel) , YMCKT* : 250 ou
    500 imagens 

    Full collor (short panel, preto e topcoat panel) 
    YMCKT*: 650 imagens

    Preto e topcoat panel , KT*: 1000 imagens 

    Mono: preto, azul, branco, vermelho, verde, prata, 
    dourado, prata metálico, dourado metálico : 1500  
    imagens

    Novo, scratch off (raspadinha): 1500 imagens

SD260  Especifi cações

Dimensões

    P 39,0 cm x L 17,0 cm x A 22,1cm

Peso 

    4,6 kg (dependendo das opções)

Requisitos elétricos

    100/120V, 50/60Hz

    220/240V, 50/60Hz

Cartões Plásticos Aceitos

    ISO ID-1/CR-80 (85,6mm x 53,98mm)

    inclui Select key fob cards

PVC com superfície brilhante laminada

Datacard®StickiCard® adhesive-backedOperating 
environment

Espessura de cartões

    0,254mm a 0,939 mm

Ambiente de operação

    de 15 a 35 graus Celsius

     Umidade : 20% a 80%

Ambiente de armazenamento

     de -15 a 60 Celsius

     Umidade: 10% a 90% 

Conectividade

      USB 2.0 Bidirecional

       Ethernet 10 Base T/100 – base TX

Sistemas operacionais suportados pelo driver

    Window 7 (32 e 64 bit)

    Windows Vista (32 e 64 bit)

    Windows 2008 Server (32 e 64 bit)

    Windows  XP SP3 (32 bit)

    Windows 2003 Server R2 (32 bit)

    Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL)  
    certifi ed

Certifi cações

    cULus, FCC, I.C., CE Ctick, VCCI, RoHS,WEEE,     
    ENERGY STAR, CCC, KCC

Responsabilidade ambiental

    Impressora qualifi cada ENERGY SAVER

    Suprimentos biodegradáveis

    Embalagens recicláveis

Itens que acompanham a SD260

    CD do Driver, Guia de instalação rápida e certifi cado  
    de garantia

    Caneta de Limpeza

    Rolete de limpeza de eixo

    Cabo USB

    Fonte e cabo de energia (já específi co para a região)

DATACARD® SD260 CARD PRINTER

Painel LCD Intuitivo controlado por toque

Cartuchos com rolete  de limpeza

Impressão color e mono na mesma 
impressora

Conectividade 
USB e Ethernet

Driver avançado – suporta desenvolvimento de 
outras aplicações

Compartimento de saída para 25 cartões 
(padrão) (opção para 100 cartões)

Alimentação manual ou automática para 100 cartões
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* Tipo de ribbon e número de painéis: Y=amarelo, M= magenta, C= ciano, 

K= preto, T= inline topcoat


