
1 De retourkosten zijn voor eigen 
rekening.

*De retourkosten zijn voor eigen rekening.

Zelf plastic badges 
personaliseren en afdrukken!

www.badgy.com

EEN COMPLEET AANBOD

 AFDRUKMODUS Kleursublimatie en monochrome thermische overdracht

 INTERFACE USB 2.0 (1.1- en 3.0-compatibel)

 CAPACITEIT Toevoer: 25 kaarten/kaartopvangbakje: 25 kaarten

 BESTURINGSSYSTEMEN  Windows® XP, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64, W10 32/64, 
Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

 ECO-ONTWERP  RoHs, verlengde stand-bymodus en lager elektriciteitsverbruik

 AFMETINGEN EN GEWICHT H x B x D: 148 x 200 x 276 mm/1,665 kg

 WARRANTY 1 jaar, garantie-uitbreidingen zijn beschikbaar*

Badgy is een merk van de Evolis-groep, marktleider 
op het gebied van printoplossingen voor plastic 
kaarten.
Bekijk Badgy in actie op www.badgy.com
©2015 Evolis. Alle rechten voorbehouden. Niet-contractuele 
gegevens. De productinformatie, -specificaties en -foto’s zijn 
onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle 
vermelde namen en merken behoren toe aan hun respectievelijke 
eigenaars. 09/2015. KB-BDG2-111-NLD-A5 Rev A0

 BADGY KAARTPRINTEREVOLIS BADGE STUDIO® 
ONTWERPSOFTWARE

ONLINE BIBLIOTHEEK MET 
KAARTSJABLONEN

KLEURENLINT + PVC-KAARTEN 
(53,98 x 85,60 mm)

2 BADGY-oplossingen 

 AFDRUKGEBIED Marge van 1,35 mm Van rand tot rand

 AFDRUKSNELHEID 45 sec/kaart - 80 kaarten/uur  38 sec/kaart - 95 kaarten/uur

 MEEGELEVERDE SOFTWARE  Evolis Badge Studio®   Evolis Badge Studio®-versie + 
  standaardversie (importeren uit databases)

 MEEGELEVERD PAKKET Voor 50 afdrukken  Voor 100 afdrukken
 VERBRUIKSARTIKELEN

EEN BLIJVENDE INDRUK

EEN BLIJVENDE INDRUK



ONDERSCHEID UZELF  
MET GEPERSONALISEERDE PLASTIC BADGES

EENVOUDIG EN OP AANVRAAG  
KAARTEN MAKEN

 ORGINALITEIT

Geef uw organisatie een professionele look door 
aangepaste badges te gebruiken die afgedrukt zijn 
op plastic kaarten. Omdat deze badges uw logo en 
afbeeldingen dragen, vergroten zij de bekendheid van 
uw merk en uw professionaliteit.

 STEVIGHEID

Wanneer ze worden afgedrukt op plastic kaarten 
zijn uw badges steviger en kan er niet mee geknoeid 
worden, en dit verbetert de veiligheid van uw 
organisatie.

Uw gepersonaliseerde badge in 3 eenvoudige stappen
Badgy is een gebruiksvriendelijke oplossing: zowel de ontwerpsoftware als de kaartprinter 

(die wordt beheerd als een standaard kantoorprinter) zijn eenvoudig in gebruik.

Voor diverse toepassingen:

WERKNEMERSKAARTEN

STUDENTENKAARTEN

en nog veel meer...

LIDMAATSCHAPSKAARTEN

CADEAU- EN KORTINGSKAARTEN  KLANTENKAARTEN

EVENEMENTENKAARTEN

 PROFESSIONELE LOOK

Uw badges worden in hoge resolutie afgedrukt op een stevige plastic kaart. Bovendien kunt u 
in de bibliotheek met kaartsjablonen uit professioneel uitziende ontwerpen kiezen.

 AFDRUKKEN OP AANVRAAG

Maak korte metten met de deadlines van onderaannemers. Druk badges af op aanvraag en 
op basis van uw vereisten en vervang verloren of gestolen kaarten direct.

 SNELLE UITGIFTE

Per uur kunnen tot 95 badges worden afgedrukt, één keer of meerdere keren. Uw 
werknemers, teamleden of studenten ontvangen direct hun kaart. 
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Met de Evolis Badge Studio® 
ontwerpsoftware kunt u het 

sjabloon personaliseren door een 
logo, achtergrond, foto, tekst en 

barcode toe te voegen.

Download een 
kaartsjabloon uit de 
kaartbibliotheek op 

www.badgy.com

Druk uw kaart af... 
in nog geen minuut!

Met de  oplossing 
kunt u gegevens uit databases 

automatisch importeren.


