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Consumíveis da HID®
FARGO® INK1000
A HID Global fornece uma variedade de consumíveis e acessórios para otimizar o desempenho de sua
impressora/codificadora a jato de tinta HID FARGO INK1000
 Cartuchos de jato de tinta térmico da INK1000: a impressora HID FARGO INK1000 utiliza um único cartucho de
tinta, que contém tintas baseadas em solvente YMC (amarelo, magenta e ciano) para imprimir designs de cartão
totalmente coloridos e preto composto com código de barra legível.
• O preto composto criado pela HID FARGO INK1000 pode reproduzir com precisão até mesmo caracteres
complexos, como kani, árabe e cirílico.
• O cartucho de tinta de encaixe e fácil de instalar possui tintas especialmente formuladas que naturalmente
aderem aos cartões compostos e de PVC padrão e como as tintas são inerentemente estáveis em UV, as
imagens e o texto apresentam maior resistência contra o desbotamento.
• Dependendo do design do cartão, um único cartucho de tinta pode render muito mais cartões por um custo
menor, em comparação com a impressão por fita (250 a 1300 cartões por cartucho). A HID FARGO INK1000 é
equipada com uma ferramenta prática de estimativa de tinta que calcula o rendimento aproximado do cartão
por cartucho com base no design/imagem específico do cartão.
 Cartões: Os cartões UltraCard™ de qualidade gráfica possuem superfícies polidas, com redução de riscos e
detritos para otimizar a qualidade das imagens impressas.
 Materiais de limpeza: os cotonetes de limpeza da cabeça de impressão do cartucho de tinta e as compressas
de gaze facilitam a qualidade de impressão ideal e garantem que sua impressora esteja livre de poeira, detritos e
acúmulos que podem degradar o desempenho da impressora
ao longo do tempo.
Consumíveis de cartucho de jato de tinta térmico da HID FARGO para a HID FARGO INK1000
Número de
peça
062100

Descrição
Cartucho de tinta YMC, INK1000

Especificações de uso e armazenamento de cartuchos de jato de tinta térmico
Vida útil do cartucho de tinta não aberto

Máximo de 12* meses a partir da data de enchimento do cartucho (data
de fabricação)

Vida útil do cartucho de tinta aberto/instalado

Máximo de 6* meses a partir da data de instalação do cartucho (data de
instalação do cartucho na impressora)

Condições de armazenamento

0° a 35 °C (32°a 95 °F)/20% a 70% RH/Manter fora da luz solar direta

Regulamentos e segurança

Cumpra os regulamentos locais relativos ao transporte, armazenamento
e descarte adequados de cartuchos de tinta. Para solicitar uma Folha de
Dados de Segurança (SDS), acesse: https://www.hidglobal.com/compliance-certifications/compliance-case

*As especificações baseiam-se em intervalos típicos de vida útil. Dependendo dos cenários de caso de uso específicos, os usuários podem ter vida útil
além desses intervalos.
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HID FARGO UltraCards

Tamanho/espessura/construção de cartão aceito da INK1000: CR-80/30 mm/PVC, PVC polido com prensa, composto (PET/PVC
como PVC como uma camada de sobreposição), PVC laminado (construção de cartão de crédito). Embora a HID tenha feito testes
abrangentes com ambos os cartões HID UltraCard™ e de PVC pronto para uso produzidos por outros fabricantes, nem todos os
cartões disponíveis no mercado puderam ser testados/validados. A HID Global recomenda os cartões da marca HID UltraCard
(UltraCard e UltraCard Premium). Se o objetivo é usar cartões de PVC que não são da marca HID, sugerimos que os parceiros validem
seu estoque de cartões específico. Os clientes finais podem agendar um teste de amostra de cartão com um parceiro da HID para
garantir a compatibilidade do cartão antes da compra. Para obter mais informações, entre em contato com seu representante de
vendas local da HID ou com seu revendedor da HID. Os cartões listados abaixo são todos do tamanho padrão CR-80.
Número de
peça
081754
082136

Descrição
Cartões UltraCard de 30 mm – PVC – PVC: Cartões de PCV UltraCard FARGO certificados que oferecem uma durabilidade de cartão média - 1 caixa contém 500 cartões.
Cartões UltraCard de 30 mm – Composto premium: Cartões de composto premium UltraCard FARGO certificados que
oferecem uma durabilidade aprimorada de cartão e o melhor custo-benefício - 1 caixa contém 500 cartões

UltraCards são cartões não tecnológicos. Para obter informações sobre a ampla linha de cartões tecnológicos disponíveis da HID Global, acesse:
https://www.hidglobal.com/product-display/cards-and-credentials ou entre em contato com o distribuidor, integrador ou representante de vendas da HID de
sua preferência.

Materiais de limpeza da HID FARGO para a HID FARGO INK1000

A HID Global recomenda limpar sua impressora FARGO INK1000 a cada troca de cartucho de tinta para garantir o melhor
desempenho e manter a confiabilidade de longo prazo da impressora.
Número de
peça
062150

Descrição
Kit de limpeza INK1000 - Inclui 10 compressas de gaze e 4 cotonetes de limpeza para cabeça de impressão do cartucho
de tinta

062151

Compressas de gaze para limpeza – Pacote com 10 unidades

062152

Cotonetes de limpeza para cabeça de impressão – Pacote com 4 unidades

As impressoras/os codificadores de cartões FARGO requerem um suporte altamente especializado para funcionar
adequadamente. Para maximizar a qualidade e durabilidade do cartão de impressão, a vida útil do cartucho de jato
de tinta e a confiabilidade da impressora/codificador, utilize somente consumíveis HID FARGO. As garantias HID serão
anuladas, onde não são proibidas por lei, na utilização de materiais que não são HID. Para obter informações sobre
outros acessórios, entre em contato com seu revendedor, integrador ou representante de vendas da HID.
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