
VISÃO GERAL 

A impressora de cartões Entrust EM1 oferece 
valor e versatilidade. Com impressão frente 
e verso, recursos de codificação de cartões 
segura e conectividade USB e Ethernet, é a 
impressora com custo-benefício perfeita para 
diversas aplicações, como: 

 •  Identificações corporativas 
 • Identificações de estudantes 
 • Cartões de presente e fidelidade para  
  lojas 
 • Cartões de identificação de associados 
 • Cartões de transporte

PRINCIPAIS RECURSOS E BENEFÍCIOS

Tamanho pequeno
Permite que os usuários trabalhem com 
eficiência em locais ou estações de trabalho 
de qualquer tamanho.

Fácil de usar
Qualquer pessoa pode utilizá-la, não só os 
técnicos de serviço.

Eficiente
Imprime até 660 cartões monocromáticos de 
face única por hora; 175 cartões coloridos de 
face única por hora. 

Acessível
A impressora de cartões EM1 e seus 
suprimentos têm preço competitivo para 
caber em orçamentos modestos.

Opção de cartão seguro
As opções de codificação de cartão 
inteligente e tarja magnética permitem 
criar cartões de identificação seguros, 
proporcionando aos usuários autorizados o 
acesso seguro a instalações, redes, e outros 
privilégios.

EM1
Impressão direta no cartão
Impressão de face única eficiente e acessível
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Impressão direta no cartão EM1

Características padrão

Tecnologia de impressão Sublimação

Recursos de impressão Face única

Resolução da impressão 300 pontos por polegada

Velocidade de impressão Colorida de face única (YMCKT): até 175 cartões por hora (cph)
Monocromática de face única: até 660 cph

Capacidade de cartão Compartimento de entrada: 125 cartões
Compartimento de saída: 25 cartões

Tamanhos de cartões Espessura: de 0,01 pol. a 0,04 pol. (de 0,25 mm a 1,016 mm)
Dimensão: CR-80, CR-79

Ambiente operacional de 60 °F a 95 °F (de 15 °C a 35 °C)

Dimensões físicas C 17,4 pol. x L 8,9 pol. x A 9 pol./44,2 cm x 22,6 cm x 22,9 cm

Peso 11,3 libras (5,13 kg)

Conectividade Apenas USB

Garantia 24 meses

Características e suprimentos opcionais*

Codificação de tarja magnética ISOA/IAT

Codificação de cartão inteligente Conexão destacável: ISO 14443 A/B, ISO 15693, MIFARE, MIFARE® DESFire® EV1/EV2, 
HID Prox, iClass, iClass SE, iClass Seos

Ribbons coloridos** YMCKT  250/500 imagens 
ymcKT  650 imagens

Ribbons monocromáticos*** Preto  1.500 imagens
Branco  1.500 imagens
Opções monocromáticas adicionais disponíveis

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os logotipos da Entrust e Hexagon são marcas comerciais, marcas registradas e/ou marcas de serviço 
da Entrust Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todos os demais nomes de marcas ou 
produtos são propriedade dos respectivos titulares. Por estarmos continuamente aprimorando nossos 
produtos e serviços, a Entrust Corporation reserva-se o direito de alterar as especificações sem prévio 
aviso. A Entrust é empregadora de oportunidades iguais. © 2020 Entrust Corporation. Todos os direitos 
reservados. DP21Q3-acc-em1-printer-ds

Saiba mais em

entrust.com

Telefone gratuito para os EUA: 888 690 2424 
Telefone internacional: +1 952 933 1223 
info@entrust.com

* Todos os rendimentos dos suprimentos são estimados e variam de acordo com as condições de uso.
** Guia de ribbons coloridos: Y=Amarelo, M=Magenta, C=Ciano, K=Preto, T=Acabamento, y=1/2 painel Amarelo, m=1/2 painel 
Magenta, c=1/2 painel Ciano Os ribbons de painel colorido indicam o rendimento máximo absoluto possível.
*** Os ribbons monocromáticos indicam o rendimento máximo de acordo com a cobertura total de impressão de cartão. A 
tecnologia de conservação dos ribbons Entrust permite que o aumento do rendimento dos ribbons monocromáticos com base 
em imagens reais impressas para cada cartão.


