
Projetado para inúmeras possibilidades
A impressora de cartões Entrust Datacard™ CR805™ oferece uma solução completa de impressão  
de cartões sob demanda com cores deslumbrantes, flexibilidade de material de cartão, recursos 
de segurança e durabilidade requerida para criar praticamente qualquer tipo de cartão para seus 
clientes, cidadãos e funcionários.

Uma aparência impressionante e alta qualidade para qualquer design de cartão. Crie cartões 
que se destacam - tinta de pigmentação que fornece imagens de qualidade fotográfica, alta 
resolução e precisão extrema. Mostre a sua marca para o mundo com designs de cartões 
atraentes e brilhantes, e imprima tons de pele realistas para uma representação mais precisa 
de fotos. A versatilidade da CR805 permite imprimir tudo, desde crachás corporativos e 
identidades escolares a carteiras de motorista e outras identificações de alta segurança.

Melhore a segurança das escolas, aeroportos e outras importantes instalações 
governamentais.Com a impressora de cartões CR805, você obtém imagens que duram mais 
tempo para que possa autenticar com mais precisão cada titular do cartão. As características 
adicionais de segurança da impressora incluem:
• Travas opcionais para ajudar a proteger contra o uso não autorizado de impressora 
•  Módulo TPM incluído em cada impressora. Utilize RMM para inserir, gerenciar e remover chaves 

e certificados específicos do usuário em um local seguro
• A inicialização segura impede a inicialização do sistema se houver qualquer indicação de malware

Emita cartões mais duráveis e economize em custos de substituição. A tinta pigmentada 
proporciona imagens mais duradouras graças à sua resistência natural aos raios UV e aos efeitos 
de plastificantes. Além disso, aumente a durabilidade do seu cartão com a impressora de cartões 
CR805 ao acrescentar uma camada adicional de película de retransferência no cartão. Recursos 
ainda maiores de segurança e durabilidade, como impressões táteis, estão disponíveis com  
a adição do módulo de laminação opcional.

 Use substratos de cartões que funcionam para você. Com a impressão de retransferência,  
você pode imprimir em material de cartão que atenda às suas necessidades e ao seu orçamento. 
De PVC a composto de PVC, PC ou cartão PET, a CR805 cuida de tudo com facilidade. 

Impressão sob demanda. Imprima sob demanda exatamente o desenho de que você precisa, 
eliminando a necessidade de cartões pré-impressos. 

UMA SOLUÇÃO INTEGRADA 
ESCALÁVEL
Como parte de uma solução 
integrada com o software Entrust 
Datacard™, suprimentos e serviço,  
a impressora de cartões CR805  
é ideal para inúmeros programas  
de cartões.

Criar cartões que se destacam na com:

•  Tinta pigmentada para imagens 

e desenhos duradouros e mais 

brilhantes

•  600 dpi para impressão de alta 

definição e para imprimir micro 

texto, códigos de barras e outros 

elementos

•  Impressão borda à borda com 

tecnologia de retransferência  

para imprimir em vários tipos  

de cartões e tecnologia

•  Capacidade para aplicar duas  

camadas de película de 

retransferência para durabilidade 

adicional do cartão

•  Opção de durabilidade e segurança 

reforçada pela adição de um 

módulo de laminação e um módulo 

de impressão tátil opcional
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IMPRESSORA DE CARTÕES ENTRUST DATACARD™ CR805™ COM  MÓDULO DE LAMINAÇÃO INTE-

•  Trava opcional retém os cartões, fitas e película de retransferência

•  Armazenamento seguro para cartões rejeitados, com trava opcional

 • Fita colorida e película de retransferência fáceis de recarregar

• Porta Ethernet ou USB para conectividade de rede

• Debower integrado que aplaina os cartões após a laminação

• Modos de cor selecionáveis   disponíveis através da tela LCD

• Opcional de Smart Card e codificação de tarja magnética

•  Inicialização segura para evitar a inicialização do sistema, se for 

detectada ameaça

• Módulo TPM para inserir, armazenar e remover certificados e chaves

Desenvolva uma solução de 
emissão de cartões completa 
com Entrust Datacard

A impressora de cartões CR805 funciona 

com o software Datacard TruCredentialTM, 

suprimentos certificados e serviços 

globais para oferecer uma solução de 

emissão de identificações que proporciona 

resultados excepcionais.

Especificações e recursos padrão da impressora CR805

Tecnologia de impressão Tinta de pigmento de retransferência

Funcionalidades de 
impressão

Impressão borda à borda, simples ou frente e verso

Resolução de impressão 600 pontos por polegada (dpi)

Velocidade de impressão Impressão em cores
Unilateral (CMYKP) - até 100 cartões por hora (cph)
Frente e verso (CMYKP-KP) - até 66 cartões por hora (cph)

Modos de cor True Color (ICC) - imprime as cores o mais próximo possível da imagem, conforme 
definidas no design do cartão
Legacy SR/CR - compatível com o Sistema de emissão instantâneo SR300
Vivid - cores da impressora com maior saturação e contraste

Capacidade de cartões Compartimento de entrada - 125 cartões
Compartimento de saída - 25 cartões (opcional de 125 cartões)
Tamanho da entrada do cartão - 0,76 mm a 10,01 mm (0,030 pol. a 0,040 pol.)

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

Dimensões físicas C 54,34 cm x L 25,53 cm x A 39,68 cm
(21,4 pol. x 10,1 pol. x 15,6 pol.) 

Peso 12,7 kg (28 lb); com opções variáveis

Conectividade USB e Ethernet

Garantias Impressora: garantia padrão de 36 meses
Cabeçote de impressão: garantia vitalícia limitada

Recursos e suprimentos opcionais CR805

Codificação por tarja 
magnética

Codificação de tarja magnética IAT/ISO
Codificação de tarja magnética JIs

Codificação de  
SmartCard  

Fio único - Contato ISO 7816 T=0, 1
Protocolos ISO 14443 A/B sem contato, Protocolos Mifare e FeliCa (DES e AES)

Integrar livremente - Contato ISO 7816 T = 0, 1
Protocolos ISO 14443 A/B sem contato, Protocolos Mifare e FeliCa 
  HID iCLASS, codificador de leitura/gravação ou apenas leitura
  PC Prox

Fitas coloridas CMYKP 1.000 imagens (unilateral);
 500 imagens (frente e verso)
CMYKP-KP 750 imagens 
CMYP-KPi 750 imagens 
CMYKP-KPi 500 imagens 
FCMYP-KP 750 imagens

Película de retransferência 
transparente

Duas opções:
1.000 imagens (unilateral), 500 imagens (frente e verso)
1.500 imagens (unilateral), 750 imagens (frente e verso)


