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IMPRESSORA DIRECT-TO-CARD

 � Simples – comece a imprimir cartões em minutos. 

 � Acessível – obtenha o hardware, software, fitas e suporte de que você precisa em um 
único pacote econômico.

 � Confiável – obtenha um excelente desempenho e qualidade inigualável da marca líder 
na emissão de cartões.

 � Atendimento e suporte ao cliente insuperável – Desde o pedido até a instalação, os 
usuários recebem atendimento excepcional e suporte contínuo aos produtos desde o 
minuto em que eles abrem a caixa. 

Projetada para empresas, escolas e 
agências governamentais, a FARGO C50 
da HID Global é uma impressora fácil 
de usar e acessível que pode imprimir 
com segurança cartões de identificação 
de empregados em cores, cartões de 
fidelidade, pagamento ou cartões de 
associados.  Com um design elegante e 
inteligente, a impressora praticamente 
não requer manutenção e pode facilmente 
caber nos espaços mais restritos de 
escritórios menores.

A C50 pode iniciar a impressão de cartões, 
em minutos, imediatamente ao sair da 
caixa, proporcionando-lhe um novo nível 
de conveniência de impressão. Alguns dos 
recursos da C50 incluem:

 � A fita de impressão multifuncional 
e o cartucho de limpeza de 
cartões simplificam o processo de 
carregamento da fita.

 � O aplicativo de criação de crachás 
Swift ID® embutido permite que 
você crie crachás de identificação 

em segundos sem precisar instalar 
softwares adicionais.

 � O software de diagnóstico e 
manutenção da impressora FARGO 
Workbench™ garante o desempenho 
ideal em todos os momentos.

 � Desfrute de impressão colorida ou 
monocromática de borda a borda.

 � Design intuitivo oferece atualizações 
imediatas de status do sistema por 
meio de botões que mudam de cor.

 � Suporte especializado on-line e por 
telefone.

A FARGO C50 foi projetada com a 
tecnologia Genuine HID™ e é totalmente 
interoperável com outros produtos do 
ecossistema HID, permitindo que as 
empresas aproveitem seus investimentos 
existentes em tecnologia. A impressora 
C50 é compatível com software de 
personalização de cartões Asure ID® e o 
software de Gerenciamento Seguro de 
Visitante EasyLobby®.
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Método de impressão Sublimação de tinta / transferência térmica por 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

As opções incluem uma fita fácil de usar com cartucho de fita descartável (EZ) e refil de fita mais econômico e ecologicamente correto 
para recarga de cartucho (ECO). Ao fazer pedidos de fitas de reposição, especifique o número da peça para garantir a compatibilidade da 
fita com sua impressora individual.  

EZ e ECO
 � Colorida com painel de sobreposição e resina preta, YMCKO*, 100 impressões
 � Colorida com painel de sobreposição e resina preta, YMCKO*, 250 impressões ****
 � Resina preta (padrão e especial), 1000 impressões 

 
Somente ECO

 � Colorida de meio painel, com painel de sobreposição e resina preta, YMCKO*, 350 impressões
 

Somente EZ
 � Resina verde, azul, vermelha e branca, 1000 impressões
 � Prateada e dourado metálico, 500 impressões 

 
Tecnologia de regravação - a fita não é necessária

Velocidade de impressão** 7 segundos por cartão (K*); 12 segundos por cartão (KO*); 24 segundos por cartão (YMCKO*)

Tamanhos de cartão padrão aceitos CR-80 (85,6 mm C x 54 mm L); CR-79 com verso adesivo (84,1 mm C x 52,4 mm L)

Área de impressão CR-80 borda a borda (85,3 mm C x 53,7 mm L); CR-79 (83,8 mm C x 51,8 mm L)

Espessura aceitável do cartão 9 mil. – 40 mil. / 0,229 mm - 1,016 mm

Tipos de cartões aceitos
Cartões de PVC ou poliéster com acabamento em PVC polido, resina monocromática necessária para cartões 100% poliéster; 
cartões de memória óptica com acabamento em PVC, regravação

Capacidade do compartimento  
de entrada dos cartões

50 cartões (0,762 mm)

Capacidadedo compartimento  
de saída dos cartões

Até 30 cartões (0,762 mm)

Limpeza dos cartões Rolo de limpeza de cartões integrado ao cartucho de fita; o rolo de limpeza é substituído automaticamente a cada troca de fita

Memória 32 MB de memória RAM

Drivers do software
Windows® XP / Vista™ (32 & 64 bits) / Server 2003, 2008, 2012 / Windows® 7, 8 & 10 (32 & 64 bits), MAC OS X 10.5/10.6/
10.7/10.8/10.9/10.10 Linux***

Interface USB 2.0

Temperatura operacional 18°a 27° C

Umidade 20 a 80% sem condensação

Dimensões Impressora de lado único: 224 mm A x 348 mm L x 201 mm P

Peso Lado único: 3,4 Kg

Compatibilidade com normas Segurança: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-1-07), e CE; EMC: FCC Classe A, CE (EN 55022 Classe A, EN 55024), CCC, BSMI, KC 

Tensão da fonte de alimentação 100-240 VCA, 50-60Hz, 1,6 amps máx.

Frequência da fonte de alimentação 50 Hz / 60 Hz

Garantia Impressora – dois anos; cabeça de impressão – dois anos, passagem ilimitada com UltraCard™

Opções Kit de limpeza da impressora; USB; sistemas proprietários consumíveis seguros

Software Aplicativo de criação de crachás integrado Swift ID®, utilitário de diagnósticos FARGO Workbench™

Visor Botões de status que mudam de cor 

*Indica o tipo de fita e o número de painéis da fita impressos, onde Y = amarelo, M = magenta, C = ciano, K = resina preta, O = 
sobreposição, B= sublimação de tinta preta.
**A velocidade da impressão indica uma velocidade de impressão aproximada e é medida a partir do momento em que o cartão cai 
dentro do alimentador de saída ao momento em que o cartão seguinte cai no mesmo alimentador. 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.
***Versões Linux: Ubuntu 12.04, Debian 7.0, Fedora 18, Mandriva 2011, Red Hat 6.4, Open Suse 12.3.
**** Disponibilidade limitada - entre em contato com o seu distribuidor FARGO para disponibilidade.
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