
Pantone 281 C

Pantone Cool Gray 9 C

Pantone 1805 C

Pantone 7413 C

Alimentação manual  
Incrivelmente fácil de utilizar com película 
de pigmentos por queda e alimentação 
manual de cartões, a Pronto NEO inclui o 
sistema de segurança visual HoloKote® e pode 
imprimir cartões a cores, monocromáticos ou 
reutilizáveis. A sua configuração instantânea
(plug-and-play) e pegada compacta são a 
escolha ideal para portabilidade e menor 
volume de impressão de cartões.

Padrão 
A Enduro NEO é robusta, durável e fiável e  
perfeita para escolas, universidades e  
empresas de média dimensão. A mais recente 
edição desta plataforma de impressão de 
cartões de identificação devidamente  
estabelecida inclui agora ligação Ethernet 
como opção padrão. No que diz respeito à 
impressão de cartões de identificação segura 
e fiável, pode confiar na Enduro NEO para 
fornecer os resultados pretendidos.

Profissional  
A impressora mais rápida da Magicard até à 
data, a 360 NEO é uma impressora de última 
geração e uma poderosa maneira para criar 
cartões de identificação seguros em volumes 
elevados. Cada cartão a cores só com uma 
face com HoloKote® pode ser impresso em 
menos de 23 segundos, fornecendo à 360 
NEO a capacidade de imprimir até 156 cartões 
por hora.

l Padrão  l Opção
Velocidade de impressão
1 cartão a cores a cada 35 segundos 
1 cartão monocromático a cada 7 segundos

Capacidades do cartão
Alimentação manual

Segurança visual
Marca d'água HoloKote® padrão (x3)   l 
Cartões HoloPatch®  l

Segurança eletrónica
ISO 7811, JIS2 tira magnética  l 
 

Garantia
Limitada de 2 anos da Magicover NEO.  
(Consulte o revendedor local para obter informações relativas 
à validade na Índia.)

Velocidade de impressão
Até 100 cartões a cores por hora;  
500 cartões monocromáticos por hora

Capacidades do cartão
Entrada de 100 cartões 
Saída de 30 cartões

Segurança visual
Marca d'água HoloKote® padrão  (x3)   l 
Cartões HoloPatch®  l

Segurança eletrónica
ISO 7811, JIS2 tira magnética  l 

 

Garantia
Limitada de 2 anos da Magicover NEO.  
(Consulte o revendedor local para obter informações relativas 
à validade na Índia.)

Velocidade de impressão
Até 156 cartões a cores por hora;  
720 cartões monocromáticos por hora

Capacidades do cartão
Entrada de 100 cartões  
Saída de 70 cartões

Segurança visual
Marca d'água HoloKote® padrão (x3)   l 
Marca d'água HoloKote® personalizada  l 
Cartões HoloPatch®  l

Segurança eletrónica
ISO 7811, JIS2 tira magnética  l 
ISO 7816, EMV chip de contacto  l 
MIFARE®, DESFire®, iClass®, outros       l

Garantia
Limitada de 2 anos da Magicover NEO 
(Consulte o revendedor local para obter informações relativas 
à validade na Índia.)

Apresentamos a gama NEO da Magicard. 
Impressoras de cartões de identificação construídas especificamente para o mercado 
da América do Sul.
A gama NEO da Magicard junta uma rede de revendedores locais que combinam suporte técnico e capacidades de assistência líderes de  
mercado com a melhor da experiência técnica da Magicard em impressão de cartões de identificação.
A gama NEO da Magicard tem a impressora certa para si, independentemente do seu requisito em termos de impressão de cartões de  
identificação e da dimensão da sua empresa.

Cartões de identificação seguros para cada orçamento, indústria e aplicação
Os cartões tornaram-se parte do quotidiano. Os cartões são utilizados para obter acesso a edifícios e instalações, assegurar que os indivíduos são 
quem afirmam ser ou simplesmente comprar mercadorias ou serviços e tornaram-se a norma omnipresente global relativamente à identidade.

Saiba como os cartões de identificação seguros, impressos e programados com produtos da gama NEO da Magicard, podem ser utilizados em 
múltiplas aplicações no seu setor de indústria para melhorar a eficiência e produtividade e, acima de tudo, para proteger a sua organização.

magicardneo.com


