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Consumíveis
HID® FARGO® para DTC4250e
A HID Global fornece uma variedade de consumíveis e acessórios para otimizar o desempenho da sua
impressora / codificadora HID FARGO DTC4250e
• Ribbons Direct-to-Card (DTC): As fitas customizadas de sublimação de tinta e resina funcionam perfeitamente
com sua(s) impressora(s) HID FARGO DTC4250e para produzir uniformemente imagens coloridas, textos nítidos
e códigos de barras precisos.
• Cartões: os cartões UltraCard ™ de qualidade gráfica possuem superfícies polidas, com reduções de riscos e
fragmentos para otimizar a qualidade de suas imagens impressas.
• Kits de limpeza: As hastes com pontas de algodão para limpeza das cabeças de impressão, os cartões de
limpeza interna e os rolos de limpeza facilitam a qualidade de impressão ideal e garantem que sua impressora
fique livre de poeira, fragmentos e depósitos que possam reduzir o desempenho da impressora ao longo do
tempo.
Consumíveis HID FARGO - Ribbon para a HID FARGO DTC4250e
** Número
do Item

Descrição e Rendimento

Aplicação

Cartucho EZ YMCKO *: Colorido com painel de sobreposição de resina
preta e incolor, 250 imagens

Impressões precisas de fotografias coloridas, reconhecimento visual.

045101

Cartucho de Resina Preta Premium EZ K*, 1000 imagens

Códigos de barras, texto, números de série, gráficos em negrito

045102

Cartucho de Resina Preta Padrão EZ K*, 1000 imagens

Códigos de barras, texto, números de série, gráficos em negrito

045103

Cartucho EZ Azul, 1000 imagens

Fita de Resina Azul

045105

Cartucho EZ Vermelho, 1000 imagens

Fita de Resina Vermelha

045106

Cartucho EZ Branco, 1000 imagens

Fita de Resina Branca

045130

Cartucho EZ Ouro Metálico, 500 imagens

Fita de Resina Dourada Metálica

045109

Cartucho EZ YMCFKO*: Colorido com painel de sobreposição de resina
preta, fluorescente e incolor, 200 imagens

Impressões precisas de fotografias coloridas, reconhecimento visual. Inclui
painel fluorescente para imagens seguras e painel de sobreposição para evitar
que as cores desbotem. Para qualidade de imagem ótima, recomenda-se o
uso somente com cartões UltraCard (PVC) e UltraCard Premium (Composto).

045110

Cartucho EZ YMCKOK *: Colorido com dois paineis de sobreposição de
resina preta e incolor, 200 imagens

Impressões precisas de fotografias coloridas na frente, texto em preto ou
códigos de barras no verso. Inclui painel de sobreposição para evitar que as
cores desbotem.

045111

Cartucho EZ KO*: Preto Premium e painel de sobreposição incolor, 500
imagens

Códigos de barras, texto, números de série, gráficos em negrito. Inclui painel
de sobreposição para evitar que as cores desbotem.

045113

Cartucho EZ BO*: Tinta preta de sublimação e painel de sobreposição
incolor, 500 imagens

Imagens em escala de cinza. Inclui painel de sobreposição para evitar que as
cores desbotem.

045114

Cartucho de meio painel EZ YMCKO *: Fita colorida de meio painel com
painel de sobreposição de resina preta e incolor, 350 imagens

Impressões precisas de fotografias coloridas de meio painel, reconhecimento
visual. Inclui painel de sobreposição para evitar que as cores desbotem. Casa
bem com cartões pré-impressos que demandam personalização limitada.

045117

Refil de Fita Preto Padrão ECO K*: 1000 imagens

Refil de Fita de Resina Preto Padrão para códigos de barras, texto, números
de série, gráficos em negrito. Observação: as fitas ECO exigem o cartucho
recarregável ECO, vendido separadamente.

044261

ECO - Cartucho Recarregável (somente) - Refil de Fita ECO vendido
separadamente

Cartucho reutilizável e recarregável somente - Refil de Fita ECO vendido
separadamente

045100
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UltraCards HID FARGO

Tamanho / Espessura / Construção do Cartão Aceito pela DTC4250e: CR-80 ou CR-79/9 mil. - 40 mil., equiv. 0,229 mm - 1,016 mm / Cartões de PVC ou poliéster
com acabamento de PVC polido. Os cartões relacionados abaixo são todos de tamanho padrão CR-80, exceto quando indicado. Para resultados ótimos, a HID Global
recomenda os UltraCards FARGO para uso com sua DTC4250e.
** Número
do Item

Descrição e Rendimento

Aplicação

081759

UltraCard 10 mil./0,254 mm, cartões com fundo em papel adesivo
Tamanho: CR-79

Cartões de PVC UltraCard Certificados FARGO com fundo de papel adesivo
que oferecem durabilidade média - 1 caixa contém 500 cartões. (Observação:
O cartão é um pouco menor que o CR-80; desenvolvido para aderir à borda
interna dos cartões de proximidade.)

082266

UltraCard 10 mil./0,254 mm, cartões com fundo em papel adesivo
Tamanho: CR-80

Cartões de PVC UltraCard Certificados FARGO com fundo de papel adesivo
que oferecem durabilidade média - 1 caixa contém 500 cartões.

082279

UltraCard 10 mil./0,254 mm, cartões com fundo em Mylar® adesivo
Tamanho: CR-79

Cartões de PVC UltraCard Certificados FARGO com fundo de Mylar adesivo
que oferecem durabilidade média - 1 caixa contém 500 cartões. (Observação:
O cartão é um pouco menor que o CR-80; desenvolvido para aderir à borda
interna dos cartões de proximidade.)

082267

UltraCard 10 mil./0,254 mm, cartões com fundo em Mylar® adesivo
Tamanho: CR-80

Cartões de PVC UltraCard Certificados FARGO com fundo de Mylar adesivo
que oferecem durabilidade média - 1 caixa contém 500 cartões.

081758

Cartões UltraCard 10 mil./0,254 mm – PVC - 1000 fios

Cartões de PVC UltraCard Certificados FARGO que oferecem durabilidade
média - 1 caixa contém 1000 cartões. (Observação: Ideais para serem usados
como cartões de visita.)

081754

Cartões UltraCard 30 mil./0,762 mm – PVC

Cartões de PVC UltraCard Certificados FARGO que oferecem durabilidade
média - 1 caixa contém 500 cartões.

081751

Cartões UltraCard 30 mil./0,762 mm com Tarja Magnética de Alta
Coercividade – PVC

Cartões de PVC UltraCard Certificados FARGO que oferecem durabilidade
média e incluem Tarja Magnética de Alta Coercividade - 1 caixa contém 500
cartões.

081750

Cartões UltraCard 30 mil./0,762 mm com Tarja Magnética de Baixa
Coercividade – PVC

Cartões de PVC UltraCard Certificados FARGO que oferecem durabilidade
média e incluem Tarja Magnética de Baixa Coercividade - 1 caixa contém 500
cartões.

082136

Cartões UltraCard 30 mil./0,762 mm - Composto Premium

Cartões de Composto Premium FARGO UltraCard Certificados que oferecem
durabilidade aumentada e ótimo valor - 1 caixa contém 500 cartões.

082137

Cartões UltraCard 30 mil./0,762 mm com Tarja Magnética de Alta
Coercividade – Composto Premium

Cartões de Composto Premium FARGO UltraCard Certificados que oferecem
durabilidade aumentada e ótimo valor - incluem Tarja Magnética de Alta
Coercividade - 1 caixa contém 500 cartões.

Materiais de Limpeza HID FARGO para a HID FARGO DTC4250e

A HID Global recomenda limpar sua impressora HID FARGO DTC4250e a cada troca de fita
para garantir o melhor desempenho e manter a confiabilidade da impressora a longo prazo.
086177
044260

Kit de Limpeza- Contém 4 Hastes com Pontas de Algodão para Limpeza
da Cabeça de Impressão e 10 Cartões de Limpeza
Rolos de Limpeza – Pacote com 3

086131

Cartões Extra Limpantes (dupla face), 50 fios

082133

Cartões de Limpeza de com Álcool Isopropílico - Pacote com 10

* Indica o tipo de fita e o número de painéis de fita impressos onde Y = Amarelo,
M = Magenta, C = Ciano, K = Resina Preta, F = Fluorescente, O = sobreposição, B
= Tinta de Sublimação Preta
** Os números dos itens podem variar de acordo com a localidade. Por favor,
entre em contato com seu revendedor, integrador ou associado de vendas da
HID para obter os números de itens locais.
*** Para informações sobre acessórios adicionais, por favor entre em contato
com seu revendedor, integrador ou associado de vendas da HID.
As Impressoras/Codificadoras de cartões FARGO® exigem uma mídia altamente
especializada para funcionar apropriadamente. Para maximizar a qualidade e
a durabilidade dos cartões impressos, a vida útil das cabeças de impressão e a
confiabilidade da impressora/codificadora, utilize apenas consumíveis originais
HID. As garantias HID serão nulas, onde isto não for proibido por lei, quando
outros consumíveis que não os originais HID forem utilizados.

Cabeça de Impressão Substituta HID FARGO para a FARGO DTC4250e
047500

Kit de Substituição da Cabeça de Impressão Térmica de 300 dpi Contém cabeça de impressão substituta e conjunto completo da cabeça
de impressão
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