
TABELA DE COMPARAÇÃO DE PRODUTO

Impressoras/Codificadores Direct-to-Card (DTC®)

Professional Select Professional Professional

DTC5500LMX DTC4500e DTC4250e

Preço sugerido ao cliente final (MSRP) 
- Iniciando a US$7,499 US$3,199 US$2,899

Lado de impressão Único ou frente e verso Único ou frente e verso Único ou frente e verso

Método de Impressão Sublimação de tinta/transferência térmica de resina Sublimação de tinta/transferência térmica de resina Sublimação de tinta/transferência térmica de resina

Resolução 300 dpi 300 dpi 300 dpi 

Velocidade de Impressão* 225 cartões por hora (YMCKO) 225 cartões por hora (YMCKO) 225 cartões por hora (YMCKO)

Tamanhos de cartão padrão aceitos "CR-80 
CR-79 Verso Adesivo"

CR-80
CR-79 Verso Adesivo

CR-80 
CR-79 Verso Adesivo

Espessura aceitável de cartão Impressão/laminação: 0,762 mm a 1,02 mm/ 0,030" (30 mil) a 0,040" (40 mil) Impressão apenas: 0,229 mm a 1,02 mm/ 0,009” (30 mil) a 0,040” (40 mil)
Impressão/laminação: 0,762 mm a 1,02 mm/ 0,030” (30 mil) a 0,040” (40 mil) 0,229 mm a 1,02 mm/ 0,009" (30 mil) a 0,040" (40 mil)

Drivers do software Windows® 7, 8, 8.1 e 10 (32 bits e 64 bits) / Windows Server 2003, 2008, 2012 Windows® XP / Vista™ (32 bits e 64 bits) / Server 2003, 2008, 2012 / Windows® 7, 8 & 10 (32 e 64 bits),  
MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 / Linux*

Windows® XP / Vista™ (32 bits e 64 bits) / Server 2003, 2008, 2012 / Windows® 7, 8 & 10 (32 e 64 bits) /  
MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 / Linux*

Dimensões Impressão + laminação: 327,7 mm A x 866,5 mm L x 236,2 mm P/12,9" A x 34,9" L x 9,3" P 
Impressão em lado único: 249 mm A x 460 mm L x 234 mm P/9,8” A x 18,1” L x 9,2” P 

Impressão em frente e verso: 249 mm A x 475 mm L x 234 mm P/9,8” A x 18,7” L x 9,2” P 
Impressão + laminação: 480 mm A x 475 mm L x 234 mm P/18,9” A x 18,7” L x 9,2” P 

Impressão em lado único: 249 mm A x 460 mm L x 234 mm P/9,8” A x 17,6” L x 9,2” P 
Impressão em frente e verso: 249 mm A x 475 mm L x 234 mm P/9,8” A x 18,2” L x 9,2” P

Peso Impressão + laminação: 17,7 kg /39 lbs
Impressão em lado único: 4,1 kg/9 lbs

Impressão em frente e verso: 5 kg/11 lbs
Impressão + laminação: 9,1 kg/20 lbs

Impressão em lado único: 3,63 kg/8 lbs 
Impressão em frente e verso: 4,54 kg/10 lbs

Interface USB 2.0 (alta-velocidade) e Ethernet com servidor de impressão interno USB 2.0 (alta-velocidade); Ethernet com servidor de impressão interno USB 2.0 (alta-velocidade); Ethernet com servidor de impressão interno 

Cores Colorido/Monocromático Colorido/Monocromático Colorido/Monocromático

Alimentador de Entrada 200 cartões 200 cartões 100 cartões

Capacidade para Alimentador Duplo Sim (padrão) Sim (padrão) Sim (opcional)

Alimentador de Saída 100 cartões 100 cartões 100 cartões

Opções de Codificação
(Codificadores HID)

Codificação de tarja magnética em formato ISO, dupla coercitividade alta e baixa, Faixas 1, 2 e 3 
codificação de cartões inteligentes: leitora de 125 kHz (HID Prox); codificador de leitura/gravação de 13,56 

MHz (iCLASS®, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 
15693); codificador de cartões inteligentes com contato, lê e grava em todos os cartões inteligentes com 

memória e microprocessador ISO7816 1/2/3/4  (T = 0, T = 1), bem como cartões síncronos

Codificação de tarja magnética em formato ISO, dupla coercitividade alta e baixa, Faixas 1, 2 e 3 
codificação de cartões inteligentes: leitora de 125 kHz (HID Prox); codificador de leitura/gravação de 13,56 MHz 
(iCLASS® Standard/SE/SR, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 

A/B, ISO 15693); codificador de cartões inteligentes com contato, lê e grava em todos os cartões inteligentes com 
memória e microprocessador ISO7816 1/2/3/4  (T = 0, T = 1), bem como cartões síncronos

Codificação de tarja magnética em formato ISO, dupla coercitividade alta e baixa, Faixas 1, 2 e 3 
- leitora de 125 kHz (HID Prox); codificador de leitura/gravação de 13,56 MHz (iCLASS®, MIFARE®, ISO 14443 

A/B, ISO 15693); codificador de cartões inteligentes com contato, lê e grava em todos os cartões inteligentes 
com memória e microprocessador ISO7816 1/2/3/4  (T = 0, T = 1), bem como cartões síncronos

Laminação Disponível Sim (padrão) Sim (opcional) Não

Volume de Cartões Alto Alto Médio a Alto

Garantia Impressora –  três anos;  Cabeça de impressão – três anos, passagem ilimitada com UltraCard®
Um ano de serviço On-Call Express™ (empréstimo de impressora, somente nos EUA)

Impressora: três anos 
Um ano de serviço On-Call Express™ (empréstimo de impressora, somente nos EUA)

Impressora –  três anos 
Um ano de serviço On-Call Express™ (empréstimo de impressora, somente nos EUA

Opções de Software Asure ID® Asure ID® Swift ID® (aplicativo básico para criação de crachás incluído com a impressora) Asure ID®
Swift ID® (aplicativo básico para criação de crachás incluído com a impressora)

Recursos Adicionais

Hardware de laminação com tecnologia de pré-aquecimento iON™  
Laminação LMX sem desperdícios 

Ethernet com servidor de impressão interno  
Display gráfico SmartScreen™   

Alimentador duplo de entrada de cartões (200 cartões) 
Software utilitário de diagnóstico de impressora FARGO Workbench™ (com módulo Color Assist™)  

Recurso de criptografia de dados AES-256

Interface de cabo único Ethernet e USB 2.0 para impressão e codificação em linha 
Ethernet com servidor de impressão interno  

Display gráfico SmartScreen™   
Alimentador duplo de entrada de cartões (200 cartões) 

Software utilitário de diagnóstico de impressora FARGO Workbench™ (com módulo Color Assist™) 
Swift ID® aplicativo gratuito para criação de crachás 

Recurso de criptografia de dados AES-256

Interface de cabo único Ethernet e USB 2.0 para impressão e codificação
Display gráfico SmartScreen™  

Software utilitário de diagnóstico de impressora FARGO Workbench™ (com módulo Color Assist™)
Swift ID® aplicativo gratuito para criação de crachás

Recurso de criptografia de dados AES-256

Opções

Interface de cabo único Ethernet e USB 2.0 para impressão e codificação em linha (nota: a codificação 
Ethernet à cabo único está disponível somente para codificação de iCLASS®, MIFARE® e cartões 

inteligentes com contato) 
Codificação de cartões inteligentes sem contato – atualizável 
Codificação de cartões inteligentes com contato – atualizável 

Codificação de tarja magnética – atualizável 
Conectividade sem fio com módulo Wi-Fi – atualizável  

Bloqueio dos alimentadores de entrada/saída e gaveta de ribbon 
Sistema proprietário de consumíveis seguros  
Lâmpada “”Andon”” de status de produção 

Kit de limpeza de impressora

Alimentador de entrada/saída no mesmo lado - atualizável 
Módulo de laminação de cartão: lado único ou frente e verso (simultâneo) - atualizável 

Codificação de cartões inteligentes sem contato - atualizável 
Codificação de cartões inteligentes com contato - atualizável 

Codificação de tarja magnética - atualizável 
Conectividade sem fio – atualizável em impressoras habilitadas para Ethernet 

Bloqueio dos alimentadores de entrada/saída e gaveta de ribbon 
Kit de limpeza de impressora

Módulo de impressão frente e verso - atualizável  
Alimentador de cartões com entrada dupla (200 cartões) - atualizável

Alimentador de entrada/saída no mesmo lado - atualizável
Codificação de cartões inteligentes sem contato - atualizável
Codificação de cartões inteligentes com contato - atualizável

Codificação de tarja magnética - atualizável
Conectividade sem fio – atualizável em impressoras habilitadas para Ethernet

Kit de limpeza de impressora

Impressões Reutilizáveis e 
Cartões 10-Mil N/A Sim Sim

Painel Ribbon Fluorescente 
(Impressão UV) Sim Sim Sim

Cartucho Descartável EZ/  
Ribbon Recarregável ECO

Somente ribbon recarregável (ECO) Somente ribbon recarregável (ECO) Sim - cartucho descartável (EZ)

Proteção por Senha Sim Sim Sim

Certificação GreenCircle® Sim Sim Sim

* Consulte disponibilidade para o sistema operacional Linux



TABELA DE COMPARAÇÃO DE PRODUTO

Direct-to-Card (DTC®) Printers/Encoders

Professional Select Standard Value

DTC1500 DTC1250e C50

Preço sugerido ao cliente final (MSRP) 
- Iniciando a US$2,299 US$2,099 $1,799

Lado de impressão Único ou frente e verso Único ou frente e verso Único

Método de Impressão Sublimação de tinta/transferência térmica de resina Sublimação de tinta/transferência térmica de resina Sublimação de tinta/transferência térmica de resina

Resolução 300 dpi 300 dpi 300 dpi 

Velocidade de Impressão* 225 cartões por hora (YMCKO) 225 cartões por hora (YMCKO) 150 cartões por hora (YMCKO)

Tamanhos de cartão padrão aceitos CR-80 
CR-79 Verso Adesivo

"CR-80 
CR-79 Verso Adesivo"

CR-80 
CR-79 Verso Adesivo

Espessura aceitável de cartão 0,229 mm a 1,02 mm/ 0,009" (30 mil) a 0,040" (40 mil) 0,229 mm a 1,02 mm/ 0,009" (30 mil) a 0,040" (40 mil) 0,229 mm a 1,02 mm/ 0,009" (30 mil) a 0,040" (40 mil)

Drivers do software Windows® 7, 8, 8.1 e 10 (32 bits e 64 bits) / Windows Server 2003, 2008, 2012 "Windows® XP / Vista™ (32 bits e 64 bits) / Server 2003, 2008, 2012 / 
Windows® 7, 8 e 10 (32 e 64 bits) / MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 / Linux*"

Windows® XP / Vista™ (32 bits e 64 bits) / Server 2003, 2008, 2012 / Windows® 7, 8 e 10 (32 e 64 bits) / 
MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 / Linux*

Dimensões Impressão apenas: 249 mm A x 475 mm L x 234 mm P/9,8” A x 18,7” L x 9,2” P  
Impressão/laminação: 480 mm A x 475 mm L x 234 mm P/18,9” A x 18,7” L x 9,2” P

Impressão em lado único: 224 mm A x 348 mm L x 201 mm P/8,8” A x 13,7” L x 7,9” P 
Impressão em frente e verso: 249 mm A x 475 mm L x 234 mm P/9,8” A x 18,7” L x 9,2” P Impressão em lado único: 224 mm A x 348 mm L x 201 mm P/8,8" A x 13,7" L x 7,9" P 

Peso Impressão em frente e verso: 5 kg/11 lbs 
Impressão + laminação: 9,1 kg/20 lbs

Lado único: 3,4 kg/7,5 lbs
Face dupla: 4,54 kg/10 lbs Lado único: 3,4 kg/7,5 lbs

Interface USB 2.0, Ethernet padrão com servidor de impressão interno 
(Nota: Ethernet opcional nas unidades com cerificação BIS) USB 2.0 (alta-velocidade); Ethernet com servidor de impressão interno USB 2.0 (alta-velocidade)

Cores Colorido/Monocromático Colorido/Monocromático Colorido/Monocromático

Alimentador de Entrada 100 cartões 100 cartões 50 cartões

Capacidade para Alimentador Duplo Não Não Não

Alimentador de Saída Até 100 cartões ( 0,762 mm/0,030”) 30 cartões 30 cartões

Opções de Codificação 
(Codificadores HID)

Codificação de tarja magnética em formato ISO, dupla coercitividade alta e baixa, Faixas 1, 2 e 3 
codificação de cartões inteligentes: 

leitora de 125 kHz (HID Prox); codificador de leitura/gravação de 13,56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR, MIFARE 
Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693); codificador de 

cartões inteligentes com contato, lê e grava em todos os cartões inteligentes com memória e microprocessa-
dor ISO7816 1/2/3/4  (T = 0, T = 1), bem como cartões síncronos

Codificação de tarja magnética em formato ISO, dupla coercitividade alta e baixa, Faixas 1, 2 e 3 
codificação de cartões inteligentes: 

leitora de 125 kHz (HID Prox); codificador de leitura/gravação de 13,56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR, MIFARE 
Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693); codificador de 

cartões inteligentes com contato, lê e grava em todos os cartões inteligentes com memória e microprocessador 
ISO7816 1/2/3/4  (T = 0, T = 1), bem como cartões síncronos

Sem codificação

Laminação Disponível Impressora:  três anos Não Não

Volume de Cartões Cabeça de impressão: três anos, passagem ilimitada com cartões UltraCard® Baixo a Médio Baixo

Garantia Printer: three years
Printhead: three years, unlimited pass with UltraCard®cards

Impressora:  três anos
Cabeça de impressão: três anos, passagem ilimitada com cartões UltraCard®

Impressora:  três anos
Cabeça de impressão: três anos, passagem ilimitada com cartões UltraCard®

Opções de Software Asure ID®
Swift ID® (aplicativo básico para criação de crachás incluído com a impressora)

Asure ID®
Swift ID® (aplicativo básico para criação de crachás incluído com a impressora)

Asure ID® e EasyLobby® software de gerenciamento de visitantes 
Swift ID® (aplicativo básico para criação de crachás incluído com a impressora)

Software utilitário de diagnóstico de impressora FARGO Workbench™  
(sem correspondência direta de cores)

Recursos Adicionais
Interface de cabo único Ethernet e USB 2.0 para impressão e codificação em linha

Software utilitário de diagnóstico de impressora FARGO Workbench™
(com módulo Color Assist™)

 Swift ID® aplicativo gratuito para criação de crachás
Recurso de criptografia de dados AES-256

Interface de cabo único Ethernet e USB 2.0 para impressão e codificação em linha
Software utilitário de diagnóstico de impressora FARGO Workbench™ (com módulo Color Assist™)

 Swift ID® aplicativo gratuito para criação de crachás
Recurso de criptografia de dados AES-256

Software utilitário de diagnóstico de impressora FARGO Workbench™ 
 (com módulo Color Assist™)

Swift ID® aplicativo gratuito para criação de crachás

Opções

Interface de cabo único Ethernet e USB 2.0 para impressão e codificação em linha são opcionais somente 
nas unidades com certificação BIS (nota: a codificação Ethernet à cabo único está disponível somente 

para codificação iCLASS®, MIFARE® e cartões inteligentes com contato) - Impressoras com Ethernet 
habilitada suportam acessórios sem fio; módulo de impressão para face dupla; codificação de cartões 

inteligentes (com/sem contato); módulo de codificação de tarja magnética; kit de limpeza de impressora; 
sistema proprietário de consumíveis seguros 

Impressão em frente e verso – atualização de fábrica
Codificação de cartões inteligentes (com/sem contato) – atualização de fábrica

Codificação de tarja magnética - atualizável  
Ethernet com servidor de impressão interno – atualização de fábrica

Conectividade sem fio – atualizável nas impressoras com Ethernet habilitada
Kit de limpeza de impressora

Kit de limpeza de impressora

Impressões Reutilizáveis e
Cartões 10-Mil Sim Sim Sim

Painel Ribbon Fluorescente
(Impressão UV) Não Não Não

Cartucho Descartável EZ/  
Ribbon Recarregável ECO

Somente ribbon recarregável (ECO) Cartucho descartável EZ e ribbon recarregável ECO
(Lado único somente resina preta e colorida) Cartucho descartável EZ e ribbon recarregável ECO (somente resina preta e colorida)

Proteção por Senha Sim Não Não

Certificação GreenCircle® Sim Sim Sim

© 2013-2019 HID Global Corporation/ASSA ABLOY 
AB. All rights reserved. HID, the HID logo, FARGO, 
iCLASS, Asure ID, FARGO Workbench, Easylobby and 
Swift ID are trademarks or registered trademarks of 
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