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Javelin®® FLX
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A série FLX Javelin de impressoras de cartões foi concebida para atender a demanda por uma impressora
conﬁável e ﬂexível a um preço acessível. As impressoras da série Javelin FLX podem ser conectadas
diretamente à rede com a porta Ethernet embutida sem a necessidade de um PC separado. Ao utilizar
o software Javelin FLX Dashboard fornecido juntamente com a impressora, é possível criar, armazenar
e copiar diversos designs e layouts de cartões. Fontes e códigos de barra-padrão estão instalados na
impressora Javelin FLX, sendo que fontes e gráﬁcos personalizados podem ser adicionados utilizando o
software Dashboard.
Compactas e ﬂexíveis

Fáceis de usar

• As dimensões reduzidas se encaixam facilmente
em qualquer lugar: em uma mesa ou em baixo de
um balcão

• Tela LCD que exibe o status e diagnóstico
da impressora

• Uma gama completa de ﬁtas em monocromáticas

• É fácil de mudar a ﬁta e cabeçote térmico
de impressão

• Modelo de alimentação manual (J200i FLX)
disponível mediante pedido

• Alimentador de entrada e alimentador
de cartão único

• Bloqueio de alimentação de entrada (opcional)
Ideal para:
• Rastreamento de jogadores
de cassinos
• Navios de cruzeiro
• Aplicativos de pista de
corrida
• Associação de clubes de
ﬁdelidade

• Base de segurança Kensington®
Rede e codiﬁcação
• Ethernet 10/100 embutida (conﬁguração manual
ou DHCP)
• Codiﬁcação de tarja magnética de 3 faixas (HiCo/
LoCo)

• Aplicativos de lazer e hotéis

...e muito mais!

Alimentador de entrada de 100
cartões

Tela LCD de fácil leitura
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Empilhador de saída

Impressoras desktop de cartões

Javelin® FLX
Impressão

•

Método de impressão

•

Velocidade de impressão

•

Modo de impressão

•

Resolução

•

Fitas monocromáticas

Transferência térmica (monocromática)
4 a 8 segundos por cartão (dependendo da largura da impressão)
Impressão apenas de um lado
300 dpi (11,8 dpmm)
preto, dourado metálico, prata metálico, branco, vermelho, azul, removível: mais de 1.000
cartões por 278,871 pés/85 m de rolo (dependendo da largura da impressão)
produção normal (impressão somente na metade esquerda do cartão): 1.660 cartões por rolo
dourado opaco, prata opaco, branco: mais de 1.200 cartões por 334 pés/334,645 m de
rolo (dependendo da largura da impressão)
produção normal (impressão somente na metade esquerda do cartão): 2.000 cartões por rolo

Cartão

•

Tipos de cartão

•

Espessura do cartão

•

Formato do cartão

PVC, composto de PVC
0,5 mm – 1,2 mm; 20 mil. – 50 mil.
ISO CR-80-ISO 7810: 3,375” x 2,125”/53,98 mm (L) x 85,60 mm (C)

Codiﬁcação

impressão
flexível
on-line

•

Outros

•

Códigos de barras

•

Fontes

•

CPU

processador de 32 bits

•

RAM

16 MB

•

LCD

4 linhas x 16 caracteres

•

Interface

•

Driver de impressora

•

Segurança

•

Garantia da impressora

EAN 8, EAN 13, UPC-A, Código 39, Codabar,
Código 128, Código 2 e 5, Novo UPC-A

Suprimentos genuínos NBS
Sua escolha de suprimentos
para impressora de cartões
é muito importante. É o
fator primário que afeta a
conﬁabilidade e consistência da
impressão.
Os suprimentos genuínos
Javelin satisfazem padrões de
qualidade estritos e são testados
quanto ao desempenho ideal
em impressoras de cartões da
marca.

Fita e cabeçote de impressão
de fácil substituição

ISO7811 (ﬁtas 1, 2, 3); Hi-Co/Lo-Co
New Bally’s, Old Bally’s.

Fita magnética

Swiss Regular, Swiss Italics, Dutch Bold, OCRA
tamanho dos pontos: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
também é possível baixar fontes personalizadas para a impressora

Ethernet embutida (10/100 Mbps) conﬁguração manual ou DHCP, USB 2.0,
RS-232 DB9 (sem formato de cartão aberto)
Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, Windows 7,
formato cartão aberto para plataformas não Windows
Base de segurança Kensington®
cabo de segurança ClickSafe™ Kensington® (opcional)
alimentador de entrada bloqueável (opcional)

Bloqueio de alimentação de
entrada (opcional)

2 anos

Método de alimentação de cartão

•

Cartão único

•

Alimentação automática

pela frente da impressora
alimentador de entrada: 100 cartões;
Empilhador de saída: 70 cartões

Temperatura

•

Temperatura de operação

•

Temperatura de armazenamento

32 – 122ºF/0 – 50ºC, 20 – 90% UR
-13 – 158ºF/-25 – 70ºC

Energia

•

Adaptador

•

Aprovações

Entrada: 100 V – 250 V, 50/60 Hz; Saída: CC 24 V
FCC Classe B, CE e UL e CUL aprovados

Tamanho

•

Dimensões

Sede corporativa
Canadá
703 Evans Avenue
Toronto, Ontário
M9C 5E9
Canadá
tel.: + 1 416.621.1911
fax: +1 416.621.8875

Base de segurança e cabo
opcional Kesington®

15,866” x 7,952” x 7,559”
403 mm (C) x 202 mm (A) x 192 mm (L)
12,1 lb / 5,5 kg
Entre em contato com o seu representante NBS
mais próximo para mais informações sobre
impressoras de cartão e consumíveis Javelin:

Europa, Oriente Médio, África
B1 Moorﬁeld Point
Slyﬁeld Industrial Park
Guildford, Surrey GU1 1RU
Reino Unido
tel.: +44 (0) 1483 563200
fax: +44 (0) 1483 511189

América do Norte/América do Sul
Ásia-Pacíﬁco
10925 Bren Road E
PO Box 780
Mineápolis, MN 55343
Hurstville BC
EUA
NSW 1481
REPRESENTANTE OFICIAL
NO BRASIL
tel.: +1 416.840.8620
Austrália
www.laurenti.com.br/NBS
fax: +1 952.912.9439
tel.: +61 (2) 9546 6841
fax: +61 (2) 9546 6851
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