Soluções de
impressão e codificação

Impressoras de cartões
FARGO® Direct-to-Card

Simples.
Confiáveis. Acessíveis.
Respaldadas pelo compromisso Genuine HID .
®

A versatilidade encontra a simplicidade

Invista com confiança

As impressoras FARGO® Direct-to-Card
(DTC®) de última geração da HID Global são
fáceis de usar, confiáveis e mais acessíveis do
que nunca, oferecendo uma variedade ainda
maior de recursos de alta qualidade e suporte
excepcional que você sempre espera da HID
Global. Nossa extensa variedade de produtos
de emissão segura inclui desde impressoras
prontas para uso de nível básico até as soluções
de impressão e codificação mais sofisticadas
da indústria, possibilitando os mais altos níveis
de segurança de identidade. Agora você pode
imprimir cartões e credenciais de qualidade
inacreditável quando e onde precisar.

Ao comprar da HID Global, você está investindo
em tranquilidade. Com dezenas de milhares
de sistemas de impressoras FARGO DTC
instalados no mundo inteiro, a HID Global
oferece o maior portfólio de soluções de
impressão e codificação confiáveis, totalmente
interoperáveis e seguras da atualidade. Além
disso, as soluções FARGO da HID Global são
projetadas e fabricadas em instalações com
certificação ISO:9001 e respaldadas pelas
garantias de produto globais, monitoramento
contínuo do estado da impressora e excelente
suporte técnico. Esse é o compromisso Genuine
HID® com você, nosso cliente, e o motivo pelo
qual você sempre receberá o mais alto nível de
qualidade de produtos e serviços. Garantido.

A solução plug and play
que é muito fácil de usar.
Personalização simples, confiável e acessível
de cartão de IDENTIFICAÇÃO com foto
Aproveite a confiável qualidade de ponta
da HID Global a um preço acessível.
A impressora FARGO® C50 da HID Global foi
projetada para ser utilizada imediatamente
após ser retirada da caixa, tornando muito
simples criar identificações personalizadas,
onde e quando forem necessárias, em questão
de minutos. Com um design elegante e
compacto, a C50 praticamente não exige
manutenção e encaixa-se com facilidade no
menor dos escritórios, possibilitando:

 Impressora de manutenção fácil sem
assistência da equipe de TI. Projetada com
a eficiência em mente, a fita de impressão
e o cartucho de limpeza de cartão da
impressora podem ser substituídos e
recarregados pelo usuário em minutos.
Além disso, o utilitário intuitivo FARGO
Workbench™ monitora automaticamente o
estado da sua impressora, para que você
possa ver rapidamente quando é necessário
efetuar manutenção de rotina.

 Criar crachás de identificação com um
visual rico, sob demanda. O aplicativo de
crachás integrado Swift ID™ da HID Global
possibilita que praticamente qualquer
pessoa crie suas próprias credenciais em
segundos - sem precisar instalar nenhum
software adicional ou ter custos de
terceirização para produzir identificações
de funcionários ou visitantes.

 Obtenha a excelente qualidade Genuine
HID sem o alto preço. A impressora C50
da HID Global tem um preço que permite
que empresas de qualquer porte possam
produzir credenciais de identidade de
ótima aparência, independente de seu
orçamento. Apoiada pela melhor garantia
do setor e um excelente suporte ao cliente,
não espere nada menos do que uma
impressão sem preocupação.

C50
A impressora de cartões FARGO® C50
(DTC®) é a simplicidade no seu melhor.
Projetada para ser virtualmente
plug-and-play, a C50 pode sair da
caixa e começar a impressão colorida
de cartões personalizados em
questão de minutos.

O software de crachás integrado
Swift ID™ elimina a necessidade
de instalar programas de cartões
adicionais, portanto, a impressora está
pronta para ser usada ao sair da caixa.

DTC1250e

Soluções robustas para
negócios em crescimento.
DTC1500

As impressoras FARGO DTC1250e e
DTC1500 são as soluções ideais para
as empresas que desejam credenciais
econômicas, seguras e de alta
qualidade, de maneira rápida. Para
aplicações que requeiram um volume
maior, considere os consumíveis
econômicos e de alta capacidade
projetados especialmente para
DTC1500.

Opções convenientes e flexíveis para
produzir credenciais de alta qualidade
Para quem procura por flexibilidade e
segurança adicionais sem precisar pagar
um preço premium, a HID Global tem duas
soluções: a FARGO DTC1250e, a impressora
mais rápida de sua classe, possibilitando que
você produza credenciais em cores e 50%
mais sofisticadas visualmente, na mesma
quantidade de tempo ou a DTC1500, que
oferece a conveniência e o menor custo de
consumíveis de alta capacidade, juntamente
com um conjunto de recursos abrangente e
elementos de segurança inovadores e fáceis de
implementar.
Obtenha a máxima eficiência e proteção de
dados a um preço acessível. Com a DTC1250e
ou a DTC1500, é possível:

Com o acessório DTC Wi-Fi®, imprima
cartões de tecnologia e identificação
vibrantes, totalmente a cores, quando
e onde precisar.

 Desenhar seus próprios cartões de
identificação altamente personalizados
e visualmente ricos. Agora é possível
economizar tempo e dinheiro, eliminando as
necessidades de terceirização que surgem da
produção de identificações personalizadas.
Ambas as impressoras vêm com o software
de crachás Swift ID™ da HID Global integrado
- permitindo que você crie credenciais
de cores vívidas rapidamente e de forma
econômica. Para maior segurança, a DTC1500
inclui uma marca d’água personalizada oferecendo às organizações uma maneira
econômica de aumentar a segurança do
cartão sem investimentos adicionais em
sobrelaminados holográficos. Também
disponível, o software de personalização
de cartões Asure ID® da HID Global oferece
flexibilidade ainda maior para desenhar

e emitir cartões mais personalizados,
dependendo de suas necessidades, como
códigos de barras
ou logotipos da empresa.
 Imprima e codifique suas credenciais
de acesso físico numa única etapa.
Ao utilizar os codificadores integrados
OMNIKEY® da HID Global com a
impressora FARGO, é possível tanto
personalizar como codificar cartões de
identificação com o mesmo dispositivo
durante o mesmo processo de emissão.
Os cartões podem ser codificados com
informações exclusivas da empresa
ou do funcionário e programados
para funcionar com uma variedade de
sistemas de controle de acesso físico em
qualquer lugar do mundo. Numa única
etapa contínua, é possível gerenciar seus
pedidos, controle de estoque e processos
de emissão enquanto oferece controle
máximo, flexibilidade e segurança para
sua empresa
 Imprima em qualquer lugar, a qualquer
momento - mesmo remotamente.
Os consumidores de hoje valorizam
conveniência e flexibilidade e esperam
receber produtos e serviços quando
e onde os necessitam. As impressoras
da HID Global habilitadas com Wi-Fi®
permitem que você mantenha uma
vantagem competitiva ao criar e produzir
identificações ou cartões de fidelidade em
qualquer lugar, a qualquer hora.

DTC4250e

DTC4500e

Soluções de nível profissional
que proporcionam segurança
máxima e durabilidade adicional.
Impressoras de alto volume de cartões e credenciais
personalizadas seguras e duráveis com bom custo benefício.
Projetadas para empresas de médio e grande
porte, escolas e instituições governamentais
que buscam soluções de longo prazo
confiáveis e que possam suportar a demanda
diária e a impressão segura, a linha profissional
da HID Global pode produzir grandes volumes
de credenciais extremamente duráveis de
forma rápida e fácil. Com a DTC4250e, 4500e,
ou a DTC5500LMX, é possível:
 Proteger suas identidades seguras
contra fraude. As impressoras DTC4250e,
DTC4500e e a DTC5500LMX da HID
Global vêm com recursos adicionais de
segurança que ajudam a garantir que suas
credenciais impressas não possam ser
facilmente copiadas. Esses recursos incluem
proteção por senha e criptografia de dados
diretamente na impressora; travas opcionais
do compartimento de cartão para gerenciar
diferentes tipos de credenciais para
visitantes e funcionários e o software Color
Assist™, que auxilia a combinar pontos de
cores, garantindo a reprodução precisa de
imagens complexas, como logotipos de
empresa ou fotos de funcionários.
 Escolha módulos opcionais para satisfazer
suas necessidades de segurança atuais e
futuras. Flexíveis e escaláveis, as impressoras
de nível profissional da HID Global
apresentam um design modular, permitindo
que sejam facilmente atualizadas a qualquer

momento, de acordo com as necessidades
específicas de sua empresa. Escolha um
módulo de impressão frente e verso para
imprimir informações adicionais da empresa
ou específicas dos funcionários, tais como
um código de barras ou assinatura digital
no verso do cartão. Os sobrelaminados
holográficos ou fluorescentes (UV)
oferecem um meio dinâmico e econômico
de aumentar a segurança e a durabilidade
do cartão. As opções adicionais incluem
um acessório Wi-Fi® que permite a você
imprimir em qualquer rede sem fio segura
e/ou um codificador iCLASS SE® integrado,
que possibilita criar, codificar e gerenciar
seu controle de acesso seguro ou cartões
inteligentes de pagamento do início ao fim.
 Obtenha cartões de alta durabilidade a uma
fração do custo. Projetada para atender
às necessidades de empresas conscientes
do orçamento, a DTC5500LMX inclui
alimentadores de cartão duplos padrão e
suporte de alta capacidade para fita colorida
e consumíveis para laminados, minimizando
os custos e maximizando a produtividade.
Para uma economia ainda maior, tanto a
impressão quanto a laminação dos dois
lados também são padronizadas. Com a
inovadora tecnologia de laminação sem
desperdício da HID Global, a DTC5500LMX
pode reduzir o custo de materiais laminados
de alto volume em até 50%.

DTC5500LMX
As impressoras/codificadoras de cartões
FARGO® DTC4250e e DTC4500e são ideais
para empresas médias que procuram
criar cartões de identificação de acesso
brilhantes para funcionários, membros,
cartões de fidelidade ou identificações com
foto. A solução de impressão e laminação
de cartões sem desperdício FARGO®
DTC5500LMX all-in-one durável e elegante
é ideal para empresas médias a grandes,
possibilitando uma produção de cartões
e identificações confiáveis, com grande
volume e um custo muito baixo por cartão.
As três impressoras são modulares com um
design escalável que simplifica upgrades de
equipamentos e migrações para níveis mais
altos de segurança e maior funcionalidade.

As três impressoras possuem um visor
gráfico de alta resolução SmartScreen™
com interface amigável que orienta o
usuário ao longo de todo o processo
de impressão.

Soluções garantidas apoiadas
por serviços profissionais.
Soluções de emissão segura com
as quais você pode contar
Desde um vasto portfólio de soluções
interoperáveis garantidas pela Genuine HID até
serviços profissionais para a implementação
da solução, manutenção e treinamento, a HID
Global oferece tudo para você.

Os serviços da HID Professional Services™
são vendidos e fornecidos através da rede
HID Advantage Partner™, juntamente com
outros produtos e soluções Genuine HID®.
O objetivo é fornecer soluções completas,
assegurando que estejam totalmente
operacionais, implementadas de acordo
com as melhores práticas, pontualmente
e dentro do orçamento.

Com dezenas de milhares de impressoras
DTC em uso no mundo, as soluções FARGO®
da HID Global são totalmente interoperáveis
com outros produtos do ecossistema de
identidades seguras da HID, como o software
de personalização de cartões Asure ID®,
as soluções de gerenciamento seguro de
visitantes EasyLobby® ou codificadores
integrados permitindo que você crie cartões
inteligentes personalizados exclusivos para sua
empresa. Assegurado pela garantia Genuine
HID, o cliente pode ter a tranquilidade de que
seus funcionários, visitantes, instalações e
dados estarão sempre seguros.
O HID Professional Services™ para soluções de
emissão segura pode auxiliar no planejamento
e gerenciamento de projetos do início ao fim.
Esta abordagem de consulta identifica as
complexidades técnicas e riscos, encontrando

os melhores caminhos de integração,
oferecendo opções e implementando a solução
correta para garantir o sucesso. Os Serviços
profissionais da HID têm preço acessível
e oferecem serviços de assistência para
implementação de alto valor que garantem
a satisfação do cliente, desde a instalação até
o treinamento detalhado do operador.
Ao contratar o pacote de serviços do HID
Professional Services, o cliente receberá o
serviço personalizado de um membro da
equipe dedicada, que trabalhará com você
para garantir a implementação das melhores
práticas e treinará sua equipe para gerenciar
efetivamente seus processos e maximizar su
as soluções de emissão segura.
Dependendo do tipo, tamanho e complexidade
da implementação, os pacotes do serviço de
proteção de investimento da Genuine HID
podem oferecer à sua empresa atualizações
de manutenção agendadas e aprimoramentos
funcionais para maximizar o desempenho da
sua impressora e assegurar que o investimento
fique protegido para o futuro.

COMPARAÇÃO DE PRODUTOS

RECURSOS
C50

DTC1250e

DTC1500

DTC4250e

DTC4500e

DTC5500LMX

Sublimação de
tinta; Transferência
térmica de resina

Sublimação de
tinta; Transferência
térmica de resina

Sublimação de
tinta, Transferência
térmica de resina

Sublimação de
tinta; Transferência
térmica de resina

Sublimação de
tinta; Transferência
térmica de resina

Sublimação de
tinta; Transferência
térmica de resina

N/D

Encomendada
de fábrica

Atualizável em
campo

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo













N/D

Codificação de tarja magnética

N/D

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo

Codificação de cartão inteligente
com contato

N/D

Encomendada
de fábrica

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo

Leitora de 125 kHz (HID Global Prox)

N/D

Encomendada
de fábrica

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo

Codificador de leitura/gravação
de 13,56 MHz (iCLASS®, MIFARE®,
ISO 14443 A/B, ISO 15693)

N/D

Encomendada
de fábrica

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo

Impressão e codificação em linha

N/D











Compatível com Wi-Fi®*

N/D











Tecnologia de regravação













Conectividade USB













Encomendada
de fábrica

USB e Ethernet
padrão (Ethernet
opcional nas
unidades
Certificadas BIS)

USB e Ethernet
padrão

USB e Ethernet
padrão

USB e Ethernet
padrão

Método de impressão
Impressão frente e verso
Swift ID™

USB e Ethernet com
servidor interno de impressão
Botão de status com mudança de cor

N/D













N/D

N/D

N/D







Carga de cartucho de fita EZ





N/D



N/D

N/D

Carga de refil de fita ECO







Apenas resina





Bandeja de entrada/saída de
cartão do mesmo lado

N/D

N/D

N/D

Atualizável
em campo

Atualizável
em campo

N/D

Bandeja de cartão com entrada dupla

N/D

N/D

N/D

Atualizável
em campo





Proteção da impressora por senha

N/D

N/D









Proteção de dados por
codificação em resina

N/D





N/D

N/D

N/D

Painel fluorescente (Impressão UV)

N/D

N/D









N/D

Atualizável
em campo



Visor gráfico SmartScreen™

Laminação de um ou dois lados

N/D

N/D

Atualizável
em campo

Overlay de marca d’água personalizada

N/D

N/D



N/D

N/D

N/D

Produtos com certificação GreenCircle®

Apenas
modelo básico

Apenas
modelo básico

Modelos básicos
sem laminação

Apenas
modelo básico

Modelos básicos
sem laminação

Apenas
modelos básicos

Dois anos

Três anos

Três anos

Três anos

Três anos

Três anos

Garantia por vários anos

* Exige módulo WI-FI HID (vendido separadamente) e impressora habilitada com Ethernet

APLICAÇÕES DO MERCADO
APLICATIVO / IMPRESSORA

C50

DTC1250e

DTC1500

DTC4250e

DTC4500e

DTC5500LMX

ID corporativa













Esportes e lazer









Academias de ginástica









Varejo e fidelidade





Cassinos





Transporte









Escolas de ensino fundamental e médio









Saúde









Fábricas

















Universidades









Governo / Militar









Carteiras de habilitação







Carteiras de identidade







Governo estadual e municipal
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