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INK1000
HID® FARGO® INK1000, uma impressora a jato 
de tinta térmica altamente especializada que 
mantém o custo baixo e a qualidade alta.

A impressão de cartões 
moderna e eficiente agora 
ainda mais facilitada

Saiba mais em hidglobal.com/ink1000

Resistência ao 
desbotamento

Texto e imagens duráveis 
resistem inerentemente ao 

desbotamento pela 
exposição à radiação UV sem 
sobreposições de alto custo

Menos resíduos
Não há fitas 
que podem 

produzir resíduos 
desnecessários

Maior segurança
Os cartuchos jato de 

tinta usados não 
deixam informações 

confidenciais para trás

Uma resolução que dá vida à sua marca
Imagens poderosas Resolução de 600 dpi x 1200 dpi — 
comporta até mesmo designs elaborados e caracteres 
complexos, como Kanji e caracteres árabes e cirílicos.

Preparada para tecnologia Crie códigos de barras que 
podem ser digitalizados e imprima em cartões com chip 
sem vazios nem áreas em branco.

Impressão realmente de borda a borda Imprima 
designs que cobrem o cartão por inteiro com 
detalhes intrincados.

Compatibilidade perfeita com cartão
Imprima com perfeição em PVC, PVC polido com prensa, 
composto PET/PVC e PVC laminado.

A conveniência do balcão
O design compacto cabe com facilidade em 
balcões ou mesas.

Aplicações versáteis de cartão
Adicione o módulo opcional de codificação para 
cartões sem contato para acessar uma variedade de 
aplicações sem alterar a aparência do cartão, como:

• Entrada sem contato com portas
• Venda automática sem uso de dinheiro
• Tempo e presença
• Cartões de vale-presente/fidelidade
• Cartões financeiros com código QR

Menos manutenção
Tão simples de 
usar e manter 

quanto a impressora 
a jato de tinta que 
você tem em casa 
ou no escritório

Menor custo total 
de propriedade

Menos suprimentos 
e sem necessidade 

de substituir cabeças 
de impressão de 

alto custo

https://www.hidglobal.com.br/products/id-card-and-badge-printing/fargo/ink1000

