
FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

FARGO® HDP6600  
Método de Impressão: Sublimação de Tinta HDP®/Transfer Térmico em Resina

Resolução: 600 dpi (23,6 dots/mm)

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

Opções de fita de impressão:

• Colorida com resina preta, YMCK*, 750 impressões
• Colorido com dois painéis de resina preta, YMCKK*, 600 impressões
Opções de ribbon (fita) adicionais em breve. Entre em contato com seu representante de vendas da HID Global ou com o Integrador local 
da HID para obter mais informações.

Opções de filme HDP: Nítidas, 1500 impressões

Opções de sobrelaminação:
EM BREVE - Opções de sobrelaminação serão disponibilizadas com o próximo lançamento do módulo de laminação da HDP6600. Entre em 
contato com seu representante de vendas da HID Global ou com o Integrador local da HID para obter informações adicionais.

Velocidade de impressão: **
Modo lote:
• Até 230 cartões por hora/16 segundos por cartão (YMCK* com transferência)
• Até 126 cartões por hora/29 segundos por cartão (YMCKK* com transferência)  

Tamanhos de cartão 
padrão aceitos:

CR-80 (85,6 mm C x 54 mm L / 3,375” C x 2,125” L)

Área de impressão: Até a borda nos cartões CR-80

Espessura de cartão aceito: 0,762 mm a 1,01 mm/0,030” (30 mil) a 0,040” (40 mil)

Tipos de cartões aceitos: Cartões em ABS, PVC, PET, PETG, proximidade, inteligente e tarja magnética , cartões de memória ótica, policarbonato.

Capacidade do alimentador de 
entrada de cartões:

100 cartões (0,762 mm / 0,030”)

Capacidade do alimentador 
de saída de cartões:

200 cartões (0,762 mm / 0,030”)

Limpeza do cartão: Rolo de limpeza substituível (incluído em cada ribbon-fita de impressão)

Memória: 1 GB de RAM

Display: Painel de controle gráfico OLED SmartScreenTM de fácil utilização

Drivers de Software: Windows® 10 / 8.1 / 8/7 / Server 2016 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2

Opções de codificação:

Tecnologias de smart card e tarja magnética suportadas: leitora de 125kHz (HID Prox); codificação em leitura/escritura 13,56 MHz (padrão 
iCLASS®/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693); codificação de leitura à partir de, 
e escritura para todos os cartões inteligentes ISO 7816  com memória 1/2/3/4 e microprocessadores de cartões inteligentes com (T=0, T=1) 
bem como cartões síncronos; codificação de tarja magnética ISO, dupla alta e baixa coercitividade, faixas 1, 2 e 3.

Programação de credenciais de 
controle de acesso suportadas 

iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, Prox HID (Consulte também a folha de dados do módulo de 
codificação de cartões da FARGO HDP6600 para obter informações adicionais)

Interface: USB 2.0 e Ethernet (100 Mbps) com servidor de impressão interno

Temperatura operacional: 18° a 32 °C/65° a 90°F

Umidade: 20 - 80% sem condensação

Dimensões:
• HDP6600: 9,5 kg/21,0 lbs. 
• HDP6600 + Módulo Duplo Frente e Verso: 11,2 kg/24,6 lbs.

Peso:
• HDP6600: 21.0 lbs. / 9.5 kg
• HDP6600 + Dual-side Module: 24.6 lbs. / 11.2 kg

Certificações ***: UL, CE, FCC, BSMI, MIC, EAC, RCM, CCC, KCC, S-Mark

Tensão de alimentação: 100-240 VAC - 2,5 A max

Frequência de rede elétrica: 50 Hz/60 Hz

Ambiental/Recurso de  
economia de energia

Impressora de cartões certificada GreenCircle® (apenas para modelos de base sem codificadores)

Garantia:
• Impressora - Três anos, incluindo um ano de suporte com empréstimo de impressora gratuito (somente nos EUA); programa de garantia 

estendida opcional (apenas nos EUA) 
• Cabeça de impressão - Vitalícia; passagens ilimitadas

Materiais seguros da FARGO:

As impressoras / codificadoras de cartões FARGO requerem uma mídia altamente especializada para funcionar adequadamente. Para 
maximizar a qualidade do cartão impresso e durabilidade, vida útil do cabeça de impressão e confiabilidade da impressora/codificadora, 
use somente materiais seguros da HID. As garantias HID são nulas, quando não proibidas por lei, quando forem usados outros materiais do 
que os materiais seguros da HID. 

Opções:

Impressão frente e verso, nivelador de cartões, codificador de tarja magnética, codificador de cartões inteligentes com contato, módulos de 
codificação de cartões inteligentes sem contato, alimentador de entrada para 200 cartões, kit de limpeza da impressora. Em breve: Módulo 
de laminação de cartão LMX (Configurações disponíveis para um e dois materiais), Módulo alimentador duplo de entrada de cartões, 
Bloqueios físicos para acesso aos consumíveis e alimentadores de cartão, Sistema de consumíveis seguro patenteado, Sobrelaminação 
holográfica segura personalizada. 

Software: Utilitário de diagnóstico FARGO com Color Assist, para correspondência de cores exatas,  incluído com o driver de impressora

© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos os direitos reservados. HID, HID Global, o logotipo HID Blue Brick, Chain Design, FARGO, 
iCLASS, MIFARE Classic, HDP, PolyGuard e MIFARE DESFire são marcas comerciais ou registradas da HID Global ou de seu(s) licenciador(es)/
fornecedor(es) nos EUA e outros países, e não podem ser usados sem autorização. Todas as outras marcas comerciais, marcas de serviço e nomes de 
produtos ou serviços são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.  
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* Indica o tipo de fita  e o número de painéis de ribbons impressos onde Y = Amarelo, M = Magenta, C = Ciano, K = Resina Preta, I = Inibir, F = Fluorescente, H = Selo 
Térmico
** A velocidade de impressão indica uma velocidade de impressão aproximada e é medida a partir do momento em que o cartão cai no alimentador de saída, até ao 
momento em que o próximo cartão cai no mesmo alimentador de saída. As velocidades de impressão não incluem o tempo de codificação nem o tempo necessário para 
o PC processar a imagem. O tempo de processamento depende do tamanho do arquivo, da resolução da cabeça de impressão, da CPU, da quantidade de RAM e da 
quantidade de recursos disponíveis no momento da impressão. 
*** Entre em contato com seu representante de vendas da HID Global ou com o Integrador local da HID para obter informações adicionais sobre certificação. 

An ASSA ABLOY Group brand

América do Norte: +1 512 776 9000
Ligação Gratuita: 1 800 237 7769
Europa, Oriente Médio e África: +44 1440 714 850
Ásia-Pacífico: +852 3160 9800
América Latina: +52 55 5081 1650
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