
FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Consumíveis  
HID® FARGO® HDP5000

Consumíveis HID FARGO - Fitas para HID FARGO HDP5000
**Número 

de Peça Descrição e Rendimento Aplicação

084050 YMC*: Colorida, 750 imagens Impressões precisas de fotos coloridas, reconhecimento visual

084051 YMCK*: Colorida com resina preta, 500 imagens Impressões precisas de fotos coloridas, reconhecimento visual

084052 YMCKK*: Colorida com dois painéis de resina preta, 500 imagens
Fotos precisas, coloridas na face dianteira, texto em cor preta e/ou códigos 
de barras na face traseira

084056 YMCKH*: Colorida com resina preta e painel de selagem térmica, 500 
imagens

O painel de selo térmico adicional possibilita a impressão colorida em 
cartões com superfícies de difícil impressão, como os cartões de proximidade 
Clamshell

084061 YMCFK*: Colorida com resina preta e painéis fluorescentes à base de 
pigmentos, 500 imagens

O painel de tinta fluorescente UV pode criar uma camada de segurança 
personalizada, visível apenas sob luz UV

084057 YMCKI*: Colorida com resina preta e painel de inibição, 500 imagens
O painel I (inibição) possibilita a impressão em cartões com áreas não 
imprimíveis, como películas de superfície ou áreas para assinatura

084068 YMCIKH*: Colorida com resina preta, painel de inibição e painel de selagem 
térmica, 450 imagens

O painel I (inibição) possibilita a impressão em cartões com áreas não 
imprimíveis, como películas de superfície ou áreas para assinatura. O painel 
de selo térmico adicional permite a impressão colorida em cartões com 
superfícies de difícil impressão, como os cartões de proximidade Clamshell

084060 Resina Preta Premium, K *, 3000 imagens Códigos de barra, texto, números de série e gráficos nítidos

084059 YMCKIKI *: Fita colorida com duas resinas pretas e painel de inibição, 
produz 400 cartões com YMCKI na face frontal e KI na face traseira

Os painéis K possibilitam imprimir códigos de barras, texto, números de série 
e gráficos nítidos, nas faces frontal e traseira do cartão, enquanto os painéis 
I possibilitam imprimir em áreas não imprimíveis dos cartões, como em 
superfícies com películas ou áreas nas faces frontal ou traseira do cartão

Consumíveis HID FARGO HDP - Filmes para HID FARGO HDP5000
O Filme HDP está disponível em design holográfico incolor padrão ou design holográfico customizado. Consulte seu revendedor, integrador ou representante de 
vendas da HID, para obter o número de peça e as informações adicionais sobre pedidos de filmes HDP holográficos customizados.

084053 Filme HDP incolor, aproximadamente 1.500 imagens Filme transparente em painel

084054 Filme HDP holográfico padrão, design orbital de alta segurança, 500 
imagens

Holograma de alta resolução com elementos de segurança visual

hidglobal.com

A HID Global fornece uma variedade de consumíveis e acessórios para otimizar o desempenho de sua 
impressora/codificadora HID FARGO HDP5000

• Fitas HDP® e Filme HDP: As fitas e filmes HDP® para Impressão em Alta Definição (High Definition Printing) 
combinam-se para produzir cartões resistentes e invioláveis, com imagens nítidas de 300 dpi - mesmo na 
superfície de cartões de tecnologia.

• Sobrelaminação: Aplicar uma sobrelaminação aos seus cartões não apenas aumenta a durabilidade e 
longevidade do cartão; com um design holográfico opcional, a sobrelaminação também pode aumentar 
significativamente a segurança do cartão. A sobrelaminação com hologramas padrão ou customizados, cria um 
cartão de identificação que é difícil de falsificar, mas fácil de verificar.

• Cartões: Os cartões com qualidade gráfica UltraCard™ possuem superfícies polidas, com redução de riscos e 
fragmentos, para otimizar a qualidade das imagens impressas.

• Kits de limpeza: As hastes com pontas de algodão para limpeza das cabeças de impressão, os cartões de 
limpeza interna e as esponjas de limpeza interna/externa, viabilizam uma qualidade de impressão otimizada 
e garantem que sua impressora fique desobstruída de poeira, fragmentos e acúmulos, que podem reduzir o 
desempenho da impressora ao longo do tempo.

http://www.hidglobal.com
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Consumíveis HID FARGO - Sobrelaminados por Transferência Térmica e PolyGuard™ para HID FARGO HDP5000
Opções de sobrelaminação: sobrelaminado por transferência térmica, 0,25 mil / 0,00635 mm de espessura, 500 impressões; sobrelaminado PolyGuard, 1,0 mil / 
0,01524 mm e 0,6 mil / 0,01524 mm de espessura, 250 impressões (PolyGuard disponível no tamanho do patch do CR-80). Todos os sobrelaminados disponíveis em 
design holográfico incolor padrão ou design holográfico customizado.

**Número 
de Peça Descrição e Rendimento Aplicação

082615 Sobrelaminado por Transferência Térmica, Incolor, 500 fios Para uso somente com o Módulo de Laminação para face única

082618 Sobrelaminado por Transferência Térmica, Design Orbital de Alta 
Segurança, Orientação Universal, 500 fios

Sobrelaminado por Transferência Térmica com elementos de segurança 
visual - Para uso somente com o Módulo de Laminação para face única

082600 Sobrelaminado PolyGuard 0,6 mil / 0,01524 mm, Incolor, 250 fios Sobrelaminado Durável para uso com cartucho 1 ou 2***

082601 Sobrelaminado PolyGuard 1,0 mil / 0,0254 mm, Incolor, 250 fios Sobrelaminado Durável para uso com cartucho 1 ou 2***

082602 Sobrelaminado PolyGuard 1,0 mil / 0,0254 mm, Resistente a Raios UV, 
250 fios

Sobrelaminado Durável que reduz o desbotamento da imagem causado por 
exposição à luz - Para uso com cartucho 1 ou 2***

082603 Sobrelaminado PolyGuard 0,6 mil / 0,01524 mm, Design Orbital de Alta 
Segurança, Orientação Universal, 250 fios

Sobrelaminado Durável com elementos de segurança - Para uso com 
cartucho 1 ou 2***

082604 Sobrelaminado PolyGuard 1,0 mil / 0,0254 mm, Design Orbital de Alta 
Segurança, Orientação Universal, 250 fios

Sobrelaminado Durável com elementos de segurança - Para uso com 
cartucho 1 ou 2***

082607 Sobrelaminado PolyGuard 0,6 mil / 0,01524 mm, Meio Patch, Incolor, 250 
fios

Sobrelaminado Durável de meio patch para a face do cartão com tarja 
magnética - Para uso com cartucho 2***

082608 Sobrelaminado PolyGuard 1,0 mil / 0,0254 mm, Meio Patch, Incolor, 250 
fios

Sobrelaminado Durável de meio patch para a face do cartão com tarja 
magnética - Para uso com cartucho 2***

082612 Sobrelaminado PolyGuard 1,0 mil / 0,0254 mm com Janela no Lado 
Esquerdo para Chip Inteligente, Incolor, 250 fios

Sobrelaminado Durável com janela no lado esquerdo para chip inteligente. 
Para uso com cartucho 1***

082655 Sobrelaminado PolyGuard 1,0 mil / 0,0254 mm com Janela no Lado 
Esquerdo para Chip Inteligente em Formato Grande, Incolor, 250 fios

Sobrelaminado Durável com janela em formato grande no lado esquerdo 
para chip inteligente - Para uso com o HID Crescendo e com outros chips 
requerendo o recorte amplo - Para uso com cartucho 1***

082665 Sobrelaminado PolyGuard 1,0 mil. / 0,0254 mm, Design para Educação, 
Orientação Paisagem, 250 fios

Sobrelaminado Durável que integra diversos Elementos de Segurança Visual 
(VSEs) em um design elegante e versátil, que é ideal para os segmentos de 
ensino fundamental e médio, faculdades ou universidades

Cartões UltraCards HID FARGO 
HDP5000 Tamanho de Cartão Aceito/Espessura/Composição: CR-80/30 mil - 50 mil/PET, PETG, policarbonato. (Nota: os cartões em ABS e PVC não são 
recomendados para uso no Módulo de Laminação HDP5000). Para obter melhores resultados, a HID Global recomenda os cartões FARGO UltraCards para utilização 
com sua HDP5000.

082136 Cartões UltraCard 30 mil /0,762 mm - Composto Premium
Cartões em Composto Premium UltraCard Certificados FARGO que pro-
porcionam durabilidade estendida e melhor rendimento do cartão - 1 caixa 
contém 500 cartões

082137 Cartões UltraCard 30 mil /0,762 mm com Tarja Magnética de Alta Coercivi-
dade - Composto Premium

Cartões em Composto Premium UltraCard Certificados FARGO que propor-
cionam durabilidade estendida e melhor rendimento do cartão - inclui Tarja 
Magnética de Alta Coercividade - 1 caixa contém 500 cartões

082289 Cartões UltraCard 30 mil /0,762 mm - Policarbonato
Cartões de Policarbonato UltraCard Certificados FARGO com construção 
100% em policarbonato que proporcionam maior durabilidade da vida útil do 
cartão - 1 caixa contém 500 cartões

Materiais originais HID FARGO para limpeza da HID FARGO 
HDP5000
A HID Global recomenda a limpeza de sua impressora FARGO HDP5000 sempre 
após 3.000 impressões de cartões para garantir o melhor desempenho e manter a 
confiabilidade da impressora a longo prazo.

089200
Kit de limpeza: Inclui 4 hastes com pontas de algodão para limpeza das 
cabeças de impressão, 10 cartões de limpeza, 10 esponjas de limpeza e 3 
cartões de limpeza com álcool

086004 Rolos para Limpeza - Embalagem com 10 unidades

086131 Cartões Extra Limpantes (duas faces), 50 fios

082133 Cartões de Limpeza com Álcool Isopropílico - Embalagem com 10 
unidades

081760 Cartões Extra Limpantes, 50 fios

Cabeças de Impressão HID FARGO para  
reposição em impressoras HID FARGO HDP5000

086091
Kit Cabeça de Impressão Térmica de 300 dpi, para reposição - Inclui 
cabeça de impressão para reposição e conjunto completo para montagem 
da cabeça de impressão

    

*  Indica o tipo de fita e o número de painéis de fita impressos, sendo  
Y = Amarelo, M = Magenta, C = Ciano, K = Resina Preta, I = Inibição,  
F = Fluorescente, H = Selo Térmico

** Os números de peças podem variar de acordo com a região. Entre em contato 
com seu revendedor, integrador ou representante de vendas da HID para 
consultar sobre os números de peça regionais.

*** Os módulos de laminação HDP5000 utilizam um sistema de cartucho para 
carregar materiais sobrelaminados. Um módulo de laminação de face única 
utilizará apenas o cartucho 1, enquanto um módulo de laminação simultânea 
de duas faces utilizará os cartuchos 1 e 2. O módulo de laminação de 
face única pode ser utilizado para laminação de duas faces, desde que a 
impressora disponha de um módulo de impressão de duas faces conectado. 
O módulo de laminação de duas faces pode ser utilizado para laminação em 
face única ou frente e verso.

**** Para obter informações sobre os acessórios adicionais, entre em contato com 
seu revendedor, integrador ou representante de vendas da HID.

As impressoras/codificadoras de cartões FARGO requerem uma mídia 
altamente especializada para funcionar adequadamente. Para maximizar 
a qualidade e a durabilidade do cartão impresso, a vida útil da cabeça de 
impressão e a confiabilidade da impressora/codificadora, utilize somente 
os consumíveis HID FARGO. As garantias HID são anuladas, onde não for 
proibido por lei, quando não forem utilizados os consumíveis fornecidos pela 
HID.
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