
 

Pronto  
 

Tiskárna pro potisk plastových ID karet s možností přetisku 

 
Tiskárna Pronto spol. Ultra Electronics je v řadě Magicard nejmenším, nejlevnějším, ale 
přitom bohatě vybaveným modelem pro nízkoobjemový potisk plastových karet. 
Svými malými rozměry představuje Pronto ideální variantu všude tam, kde obsluha ocení 
minimum zabraného místa. Přitom nabízí standardní vysokou kvalitu potisku, doplněného 
volitelně o bezpečnostní prvek (vodoznak) HoloKote. Novinkou ve standardní výbavě 
tiskárny je možnost opakovaně tisknout na tzv. přetiskovatelné karty. 
 

Potisk 
Jako všechny tiskárny Magicard, nabízí i Pronto plnobarevný potisk karet od kraje ke kraji s rozlišením 300 dpi. 
Navíc při využití tzv. přetiskovatelných karet můžete na jednu a tutéž kartu tisknout opakovaně 
monochromatickou grafiku nebo texty. Přetiskovatelné karty mají z jedné strany standardní PVC vrstvu pro 
jednorázový plnobarevný potisk, z druhé strany pak vrstvu pro opakovaný monochromatický přetisk. Můžete 
tak velmi jednoduše a s výraznou úsporou nákladů vydávat stejnou sadu karet např. návštěvníkům, 
brigádníkům nebo jiným dočasným držitelům. 

Jednoduché použití 
Pronto nabízí velmi jednoduchou a intuitivní obsluhu pomocí jediného multifunkčního tlačítka a vícebarevné 
indikační LED. Karty pro potisk se vkládají do čelního otvoru, v němž se také objeví potisknutá karta. 

Bezpečnost 
Obáváte-li se možnosti zneužití karet jejich neoprávněným kopírováním nebo potisku mimo autorizované 
pracoviště, využijte patentované funkce HoloKote, která je standardně vestavěna ve všech tiskárnách 
Magicard.  
Zajistí implementaci vodoznaku do krycí vrstvy způsobem, že bude viditelný jen z určitého úhlu. Nehrozí tak 
jeho zkopírování třeba na běžných kopírkách. Tento bezpečnostní luxus vás navíc nestojí ani korunu navíc 
v nákladech na spotřební materiál. 
 

� PROSTOROVĚ ÚSPORNÁ – 

nejmenší tiskárna v řadě Magicard; na 
stole zabere minimum místa 

� FLEXIBILNÍ – můžete tisknout jak 

běžné karty, např. pro zaměstnance, 
tak i opakovaně přetiskovat karty 
např. pro návštěvníky 

� JEDNODUCHÁ – jediný ovládací 

prvek – multifunkční tlačítko 

� BEZPEČNÁ – patentovaný 

bezpečnostní vodoznak HoloKote 
můžete tisknout na karty bez 
jakýchkoli dodatečných nákladů 
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Technické parametry 
 

 

rozměry 270 × 215 × 233 mm (H×Š×V) 

váha 4,4 kg 

 potisk jednostranný, plnobarevný (300 dpi) 

vkládání karet ruční vkládání jednotlivých karet 

rychlost potisku 35 s plnobarevný, 7 s monochromatický 

přetisk karet standardně (na přetiskovatelné karty) 

kompatibilní karty všechny standardní PVC ISO karty CR80, tloušťka 0,51 ÷ 1,02 mm 

bezpečnostní prvky 

� HoloKote (vodoznak v krycí vrstvě) – výběr ze 4 obrazců 

� HoloPatch – zvýraznění bezpečnostního prvku v jedné části karty u 
karet HoloPatch® 

magnetický kodér volitelně vestavěný (jen u modelu Pronto Mag) 

komunikační rozhraní USB rev 1.1 (kompatibilní s USB 2.0) 

nastavovací prvky a indikace 
� multifunkční tlačítko 

� vícebarevná LED v multifunkčním tlačítku 

napájení externí napájecí zdroj 100 ÷ 240 V s autonastavením, v dodávce 

softwarový ovladač kompatibilní s Win 2000 / 2003 Server / XP / Vista 

rozsah pracovních teplot 10 ÷ 30°C (určeno pouze pro použití ve vnitřním prostředí) 

spotřební materiál 

� fólie YMCKO pro 100 potisků 

� fólie YMCKO pro 300 potisků 

� monochromatická fólie pro černý potisk, 1.000 potisků 

� monochrom. KO fólie pro černý potisk s krycí vrstvou, 600 potisků 

� čisticí sada – 5 čisticích karet, 1 čisticí pero 

 

STANDARD   STANDARD     VOLITELNĚ 


