SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO SEGURA

Impressora FARGO®
Acessório Wi-Fi
UM MÓDULO WI-FI COMPATÍVEL COM QUALQUER IMPRESSORA /
CODIFICADOR DA FARGO® COM ENTRADA DE REDE (ETHERNET)
 Conveniência e flexibilidade – As redes Wi-Fi atuais oferecem a flexibilidade e a
conveniência de utilizar sua impressora / codificador de cartões a qualquer momento
em qualquer lugar.
 Impressão e registro móveis – Combinando o software de personalização de cartões
Asure ID® em um Tablet com Windows® 8 Pro com conectividade sem fio para a rede
e impressora, você pode registrar e imprimir cartões onde quer que seus clientes ou
funcionários estejam localizados.

O acessório Wi-Fi da impressora
FARGO® vem completo com:
 Impressora FARGO® com entrada
de rede (Ethernet) compatível
com módulo Wi-Fi.
 Fonte de alimentação (tomada
padrão americano e europeu).
 Módulo Wi-Fi com software
instalado compatível com as
impressoras FARGO.
 Interface Web para configuração
das definições de segurança e
rede Wi-Fi.
 Suporte de montagem do
módulo Wi-Fi da impressora.
 Cabos de rede curtos (6" e 12").
 Guia de instalação.

Hoje em dia os consumidores valorizam a
facilidade de utilização e a versatilidade,
e esperam receber produtos e serviços
onde e quando quer que precisem. Com a
impressão e registro móveis da FARGO®, as
empresas podem manter uma vantagem
competitiva ao criar e produzir cartões de
identificação e de associado em qualquer
lugar, a qualquer momento.
Fácil de integrar
Para habilitar a impressão e registro
móveis com a impressora FARGO, o
acessório Wi-Fi pode ser facilmente
adicionado a qualquer impressora FARGO
com entrada de rede (Ethernet). Um único
módulo Wi-Fi pode ser comprado para ser
utilizado entre várias impressoras FARGO,
oferecendo uma solução econômica para
impressão e registro móveis.
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Características do acessório Wi-Fi da
impressora FARGO:
• Software Asure ID compatível com
Tablets com Windows 8 Pro, que permite
o registro e a impressão móveis de
cartões por meio de uma rede sem fio
ou uma impressora FARGO sem fio
habilitada.
• Compatibilidade com os protocolos de
rede sem fio 802.11 – estação (STA), B, G,
N ou operação de modo múltiplo.
• Testado em campo e comprovado para
o trabalho com as impressoras atuais da
FARGO.
• Instruções passo a passo sobre como
instalar e configurar o acessório Wi-Fi
com uma rede sem fio segura e não
segura.

ESPECIFICAÇÕES

Módulo sem fio

Software do módulo sem fio
Compatibilidade

Alcance

Fonte de alimentação
Suporte de montagem do
módulo Wi-Fi da impressora

Compatível com os protocolos de rede sem fio 802.11 – estação (STA), B, G, N ou
operação de modo múltiplo
Alcances reais aproximados – alcances 802.11 publicados
Protocolo 802.11n:
Para ambiente interno: até 70 m
Para ambiente externo: até 250 m
Fonte de alimentação externa de 5 VDC, fonte de alimentação do interruptor
de 2,5 A
Tomada padrão americano e europeu
1 suporte de montagem da impressora
(suportes de montagem adicionais são vendidos separadamente)
Fornecida no manual do usuário da impressora FARGO®

Conectividade

Cabo de rede curto incluso para conexão com o módulo Wi-Fi com a impressora

Segurança
Garantia

hi d g lo bal.com

Interface Web fornecida para definir configurações de rede e segurança
Seleção de canal automática

Documentação
Compatibilidade da
impressora

América do Norte: +1 949 732 2000
Ligação gratuita: 1 800 237 7769
Europa, Oriente Médio e África: +49 6123 791 0
Ásia Pacífico: +852 3160 9800
América Latina: +52 55 5081 1650

CPU de 320 MHz MIPS 24 KEc
Flash NOR de 8 MB
SDRAM de 32 MB
1 WLAN 802.11 n, ponte do cliente
1 porta WAN / LAN de 10 / 100M UTP
1 botão de reset
1 antena removível dipolo de 3 dBi
Potência de saída 11n: 15 + / -1 dBm, 11g: 15 + / -1 dBm, 11b: 18 + / -1 dBm
Dimensões: 67 mm (L) x 50 mm (P) x 15 mm (A)
Temperatura operacional: 0 à 50 °C, armazenamento: -20 à 60 °C
Umidade operacional: 10 à 90% (sem condensação)
Armazenamento: Máx. de 95% (sem condensação)
Certificações: FCC, CE

Testada e em compatibilidade com todos os modelos atuais das impressoras
FARGO com entrada de rede (Ethernet)
WPA / WPA2 Pessoal
WPA / WPA2 Empresarial
Garantia limitada de um ano
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