
Método de impressão: Retransferência HDP®: Sublimação de tinta HDP / Transfer térmico em resina 

Resolução: Tom contínuo a 300 dpi (11,8 pontos/mm) 

Cores: Até 16,7 milhões / 256 nuances por pixel 

Opções de fitas de impressão: 

• Colorida, YMC*, 750 impressões 
• Colorida com resina preta, YMCK*, 500 impressões 
• Colorida com dois painéis de resina preta, YMCKK*, 500 impressões 
• Colorida com resina preta e painel de selagem a quente para superfícies de difícil impressão, YMCKH*, 500 impressões 
• Colorida com resina preta e painel de inibição para assinatura e outras áreas de não impressão, YMCKI*, 500 impressões 
• Colorida com fluorescência e resina preta, YMCK*, 500 impressões 
• Resina preta, K, 3000 impressões 

Opções de filmes HDP: 
Transparente (1.500 impressões) 
Holográfico padrão (500 impressões) 
Holográfico personalizado, solicitação especial (500 impressões) 

Velocidade de impressão:* 

Modo em lote: 
• 26 segundos por cartão / 138 cartões por hora (YMC com transfer)* 
• 32 segundos por cartão / 113 cartões por hora (YMCK com transfer)* 
• 47 segundos por cartão / 77 cartões por hora (YMCKK com transfer)* 
• 52 segundos por cartão / 69 cartões por hora (YMCKI com transfer)* 

Tamanhos de cartão 
padrão aceitos: 

CR-80 (85,6 mm [C] x 54 mm [L]) 

Área de impressão: Borda a borda em cartões CR-80 

Espessura aceitável do cartão: Somente impressão: De 30 a 50 milésimos de polegada / 0,762 mm a 1,27mm 

Tipos de cartões aceitáveis: ABS, PVC laminado, PET, PETG, proximidade, cartões inteligentes e com tarja magnética, cartões de memória óptica 

Capacidade de cartões 
do alimentador de entrada: 

100 cartões cada (0,762 mm) 

Capacidade de cartões 
do alimentador de saída: 

100 cartões (0,762 mm) 

Capacidade de cartões 
do alimentador de saída: 

15 cartões (0,762 mm) 

Limpeza dos cartões: Rolo de limpeza substituível (fornecido com cada fita de impressão) 

Memória: 16 MB de memória RAM 

Visor: Painel de controle LCD SmartScreen™ de fácil utilização 

Drivers do software: Windows® 2000 / XP / Server 2003 / Vista (32 bits) 

Opções de codificação 
USB 2.0 – um só cabo: 

• Codificação em tarja magnética ISO, coercividade baixa e alta dupla, faixas 1, 2 e 3 • Codificador de cartões inteligentes sem contato (HID iCLASS® e MIFARE®)
• O codificador de cartões inteligentes com contato lê e grava informações em todos os cartões inteligentes com microprocessador e memória ISO7816-1/2/3/4 (T = 0, T = 1), 
   bem como em cartões síncronos 

Interface: USB 2.0 (alta velocidade) e Ethernet com servidor de impressão interno 

Temperatura operacional: 18° a 32° C 

Umidade: 20 – 80%, sem condensação 

Dimensões: 292 mm (A) x 630 mm (L) x 235 mm (P) 

Peso: 12,8 kg 

Compatibilidade 
com normas: 

EMC: FCC Parte 15 Classe A, EN 55022:2006 Classe A, CRC c1374, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2006, EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003, 
CNS 13438 (BSMI Nº:SL2-IN-E-014R), marca CE e CCC. 

Tensão de alimentação: 100-240 VCA, 3,8 A 

Freqüência de alimentação: 50 Hz / 60 Hz 

Garantia: 
Impressora – Dois anos
Cabeçote de impressão – Vitalícia; passe ilimitado 

Materiais Fargo: 
As impressoras e os codificadores de cartões Fargo requerem mídias altamente especializadas para que funcionem corretamente. Para aumentar a qualidade e a durabilidade dos 
cartões impressões, a vida útil do cabeçote de impressão e a confiabilidade das impressoras e dos codificadores, utilize somente os materiais Fargo. As garantias Fargo são anuladas, onde 
a lei permite, quando não são utilizados materiais Fargo. 

Opções: 
• Codificador de cartões inteligentes (com contato/sem contato), EMV nível 1
• Kit de limpeza da impressora 

Software: Fargo Workbench Diagnostic Utility 

*Indica o tipo de fita e o número de painéis da fita, onde Y = amarelo, M = magenta, C = ciano, K = resina preta, I = inibição, O = sobreposição, F = fluorescente, H = selagem a quente

**A velocidade da impressão indica uma velocidade de impressão aproximada e é medida a partir do momento em que o cartão é enviado ao alimentador de saída ao momento em que o cartão seguinte cai no mesmo ali-
mentador. As velocidades de impressão não incluem o tempo de codificação nem o tempo necessário para que o PC processe a imagem. O tempo de processamento depende do tamanho do arquivo, da CPU, do tamanho 
da memória RAM e da quantidade de recursos disponíveis no momento da impressão.

Esta folha de dados é somente para fins de informação. A HID Global não fornece garantias, expressas ou implícitas, neste resumo. Os nomes de empresas e produtos e os dados utilizados na amostra são fictícios. 
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Fargo e Asure ID são marcas registradas da HID Global nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais, marcas de serviços, nomes de 
produtos ou serviços são marcas comerciais ou registradas de seus respectivos proprietários. Isto não é uma oferta de venda. © 2009, HID Global Corporation. Todos os direitos reservados. 
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de cartões financeiros HDPii

ACCESS experience. fargo.hidglobal.com

Escritórios da HID Global:

Emissão de cartões
Centro de excelência 
6533 Flying Cloud Drive
Eden Prairie, MN 55344
U.S.A.
Phone: 1 800 459 5636
Phone: + 1 952 941 9470
Fax:  + 1 952 941 7836

Europa, Oriente Médio e África
Haverhill Business Park
Phoenix Road
Haverhill, Suffolk
CB9 7AE 
England  
Phone: +44 1440 714 850
Fax:  +44 1440 714 840

Pacífico Asiático

19/F 625 King’s Road
North Point
Island East
Hong Kong
Phone: +852 3160 9800
Fax:  +852 3160 4809

Matriz
América do Norte 
15370 Barranca Pkwy
Irvine, CA 92618 
U.S.A.
Phone: 1 800 237 7769  
Phone: +1 949 732 2000
Fax:  +1 949 732 2360

América Latina
Circunvalación Ote. #201 B 
Despacho 2
Col. Jardines del Moral
Leon 37160, Gto. 
Mexico
Phone: +52 477 779 1492
Fax:  +52 477 779 1493


