
FARGO® DTC5500LMX
Impressora/laminadora/codificadora direta no 
cartão em grandes volumes 

Soluções de 
impressão,  
laminação  
e codificação  



multifuncionais, credenciais de alta segurança 
do governo ou cartões de presente e cartões 
de fidelidade a impressora DTX5500LMX 
produz, cartões excelentes e de aparência 
profissional. Além disso, a cobertura de 
laminação da DTC5500LMX aumenta a 
durabilidade dos cartões para credenciais 
permanentes. Os sobrelaminados PolyGuard™ 
LMX estão disponíveis em três opções: 
transparentes, holográficos e holográficos 
customizados para segurança ainda maior. 

Velocidade de laminação e tempo de 
atividade sem precedentes
Diferentemente de outras impressoras/
laminadoras, a DTC5500LMX está pronta para 
a laminação em apenas alguns segundos com 
a nova tecnologia iON™, pendente de patente 
da HID Global, que reduz significativamente 
o tempo de espera.  Outros produtos de 
laminação podem levar até cinco minutos para 
o aquecimento inicial e também consomem 
energia para manter a temperatura de 
laminação necessária, mesmo quando não 
estão fazendo a laminação de cartões. Com 
a tecnologia iON, a DTC5500LMX economiza 
uma quantidade considerável de energia 
uma vez que o rolo de laminação está ativo e 
consome energia somente quando os cartões 
estão sendo laminados. 

Configurações simples ou dupla de material 
de laminação 
A DTC5500LMX oferece configurações 
simples ou dupla de material de laminação 
para melhor atender às suas necessidades 
de laminação. Quando somente um material 
de laminação for desejado para a frente ou 
para frente e verso do cartão, a configuração 
simples de material de laminação pode ser 
utilizada. Por exemplo, uma identificação de 

Desempenho confiável de grandes 
volumes a um custo extremamente 
baixo por cartão.

Alta durabilidade - baixo custo – Os 
sobrelaminados PolyGuard™LMX de baixo 
custo e sem desperdício permitem custos 
até 50% mais baixos em consumíveis, 
reduzindo o custo total de propriedade

Desempenho para grandes volumes
A solução de impressão e laminação 
DTC5500LMX "tudo em um" direta no cartão 
(DTC®, em inglês) garante a produção confiável 
de grandes volumes a um custo extremamente 
baixo por cartão.  A solução é ideal para 
as empresas que precisam de impressão e 
laminação robusta todos os dias. Isto permite 
que as empresas atentas a custos mantenham 
a emissão rotineira de grandes volumes de 
cartões seguros e duráveis sem comprometer 
a qualidade.

Projetada para atender às necessidades 
de corporações de médio e grande porte, 
universidades, bem como de órgãos do 
governo e unidades de cuidados da saúde, 
a DTC5500LMX inclui alimentadores duplos 
de cartão padrão e suporta fita colorida de 
alta capacidade e consumíveis laminados - 
mantendo custos mínimos e maximizando a 
produtividade. 

Cartões de alta durabilidade a uma fração do 
custo
A impressora DTC5500LMX utiliza a tecnologia 
inovadora de laminação sem desperdício 
da HID Global, eliminando a necessidade de 
uma película portadora padrão e núcleo de 
coleta incluídos na maioria dos consumíveis de 
laminação disponíveis atualmente no mercado. 
A tecnologia avançada de laminação sem 
desperdício pode reduzir substancialmente 
os custos dos materiais de laminação de 
grandes volumes em até 50%. Utilizando os 
sobrelaminados sem desperdício PolyGuard™ 
LMX, a laminação da DTC5500LMX estende 
a vida útil do cartão ao oferecer o mais 
alto nível de proteção de cobertura para 
cartões existente no mercado. Para as 
suas necessidades de cartões inteligentes 

Opção de um ou dois materiais
Somente a impressora DTC5500LMX 
oferece as opções da utilização de um ou 
dois materiais, permitindo a laminação 
automatizada dos dois lados do cartão a um 
custo menor.



funcionário de empresa pode exigir somente 
um inserto de laminado transparente na 
frente do cartão para maior durabilidade.

Uma opção de dois materiais em dois 
lados também está disponível para os 
trabalhos que exigem materiais de laminação 
diferentes em qualquer lado do cartão. Essa 
opção é especialmente útil para credenciais 
multiúso. Por exemplo, as universidades 
e outras organizações podem optar por 
um laminado holográfico customizado na 
frente dos cartões inteligentes multiúso para 
segurança adicional e usar um laminado 
com meio inserto no verso do cartão para 
proteger outros elementos como códigos 
de barra e, ao mesmo tempo, deixar uma 
tarja magnética descoberta para vendas 
eletrônicas, trânsito, acesso a campus ou 
outras aplicações.

Simplicidade operacional
Fácil de carregar e operar, a DTC5500LMX 
oferece laminação prática, sem 
desperdício e sem cartucho; e os sensores 
embutidos fazem o avanço automático de 
sobrelaminados dentro da unidade para 
garantir o alinhamento adequado e ótimos 
resultados.  Além disso, a impressora e 
laminadora inclui um monitor SmartScreen™ 
gráfico interativo, permitindo que o usuário 
navegue facilmente e selecione as opções de 
impressão e laminação. Uma luz sinalizadora 
opcional alerta o usuário sobre o nível baixo 
de suprimentos ou necessidade de limpeza, 
simplificando ainda mais a operação e 
garantindo a proteção do seu investimento, 
mesmo em ambientes operacionais mais 
severos.

Exterior durável e com estilo  
Bonita, confiável e robusta, a impressora 
e laminadora DTC5500LMX é fabricada 
com materiais resistentes para suportar 
as exigências de alto desempenho ao 
mesmo tempo em que mantém a aparência 
sofisticada e profissional para o seu 
escritório ou centro de emissão de crachás.  

Sistema de impressora e materiais 
consumíveis ecologicamente corretos
A DTC5500LMX é uma solução 
ecologicamente correta, com consumo 
reduzido de energia, que apoia as iniciativas 
"verdes" da empresa e ajuda a diminuir 
o custo das organizações. A impressora 
DTC5500LMX não somente reduz 
consideravelmente os desperdícios, de 
consumíveis com a inovadora tecnologia de 
laminação sem desperdícios, como também 
tem a certificação GreenCircle® por seus 
atributos de conservação de energia. 

Tecnologia e confiabilidade DTC 
comprovadas
A DTC5500LMX reflete o compromisso da 
HID Global com a inovação inspirada no 
cliente e a evolução entusiasta das nossas 
soluções diretas no cartão. Segura, confiável 
e respaldada por 20 anos de especialização 
direta-no-cartão, a DTC5500LMX combina 
confiabilidade comprovada com recursos 
avançados de tecnologia que foram 
desenvolvidos especificamente para 
economizar tempo e dinheiro. 

Líder reconhecida no mercado por sua 
qualidade, a HID Global está comprometida 
com a excelência na satisfação do cliente.  
Essa é a razão pela qual incluímos  garantias 
de três anos para o sistema e o cabeçote 
de impressão da DTC5500LMX  que são 
inigualáveis no mercado.  

Desempenho para grandes volumes
Projetada para atender às necessidades 
de grandes volumes para empresas de 
médio e grande porte, universidades e 
departamentos do governo, a solução 
DTC5500LMX tem alimentadores 
duplos de cartão e suporta fita em 
cores de alto rendimento e consumíveis 
laminados, enquanto mantém custos 
mínimos e aumenta a produtividade.

Opções de economia com um material 
ou praticidade com dois materiais
Com a laminação padrão em dois 
lados em todas as unidades, você 
precisará definir apenas a preferência 
por um ou dois materiais. A laminação 
com um material permite a laminação 
econômica em dois lados usando 
o mesmo material nos dois lados 
do cartão, mas sem o investimento 
adicional de hardware para dois lados. 
Com a conveniente opção de dois 
materiais, você pode alterar materiais 
na frente e no verso dos cartões. A 
escolha é sua. 



Uma solução escalável e flexível
Nem todas as identificações são iguais. 
Algumas podem exigir somente impressão 
e laminação, enquanto outras precisam 
de tecnologia de codificação de cartões. 
Algumas empresas precisam de um sistema 
de impressão que atenda às necessidades 
específicas do momento e que tenha 
capacidade para atender mais necessidades 
no futuro. A DTC5500LMX inclui várias opções 
que podem ser adicionadas para atender aos 
seus requisitos especializados, entre elas: 

• Codificação magnética ISO
• Codificação de cartões com ou sem  
 contato
• Sistema de luz sinalizadora remota para  
 informação do operador
• Trava física para alimentadores e  
 consumíveis 
• Módulo Wi-Fi® para impressão  
 remota

A impressora DTC5500LMX permite a 
atualização completa em campo, para que 
você não precise adquirir outra solução para 
manter a evolução das suas necessidades. 

Além disso, a DTC5500LMX é interoperável 
com a tecnologia Genuine HID®. Isto 
garante a interoperabilidade da impressora 
com outros produtos do ecossistema HID 
Global, permitindo que você aproveite seus 
investimentos HID Global existentes. 

Por exemplo, você pode adicionar facilmente 
uma codificadora à sua impressora 
DTC5500LMX, caso precise personalizar 
e codificar cartões de identificação com o 
mesmo dispositivo, em um processo único de 

emissão, sem precisar substituir a impressora. 
Os cartões podem ser codificados com 
informações exclusivas da empresa ou do 
funcionário e programados para funcionar em 
vários sistemas de controle de acesso físico, 
em qualquer lugar no mundo. Em uma etapa 
simples e contínua, você pode racionalizar 
os processos de emissão de pedidos, 
gerenciamento de inventário e processos 
de emissão ao mesmo tempo em que 
proporciona o máximo controle, flexibilidade e 
segurança à sua empresa.

Se a sua empresa precisar imprimir crachás 
de identificação simples ou implementar 
cartões de tecnologia multifuncionais para o 
controle de acesso físico e outras finalidades, 
a HID Global oferece a mais extensa 
variedade de soluções de identificação segura 
interoperáveis existente no mercado. 

Avanço em impressão e laminação de cartões 
de baixo custo
Construída com base na comprovada 
tecnologia direta-no-cartão para todas as 
necessidades, desde cartões de identificação 
com foto duráveis e vibrantes, até aplicações 
multifuncionais de alta segurança, a 
DTC5500LMX garante a impressão e a 
laminação de grandes volumes de cartões e 
custo unitário extremamente baixo.

Principais elementos para a impressão e 
laminação de grandes volumes e baixo 
custo por cartão
Alavancando esses cinco elementos, a 
impressora DTC5500LMX faz com que você 
tenha o máximo retorno do investimento 
em seus projetos de laminação de grandes 
volumes.

Impressão em qualquer lugar, a 
qualquer momento. 
Os consumidores atuais valorizam a 
conveniência e a flexibilidade,  
e esperam receber produtos e 
serviços quando e onde sejam 
necessários. O acessório opcional   
Wi-Fi® para impressoras com 
habilitação Ethernet, como a 
DTC5500LMX, permite a prática 
impressão remota de identificações 
e cartões em qualquer lugar e a 
qualquer momento. 

Proteção máxima. 
Proteja os cartões em branco e os 
cartões impressos/codificados com 
alimentadores de cartões com trava 
opcionais.

Desempenho de 
alto volume

Escalabilidade do
sistema

Laminação de baixo 
custo por cartão

Confiabilidade do
sistema da impressora

Simplicidade 
operacional



Método de impressão Sublimação de tinta/transferência térmica de resina

Plataforma de laminação Laminação sem resíduos LMX/Laminação em dois lados padrão

Resolução 300 dpi (11,8 pontos/mm)

Cores Até 16,7 milhões/256 tons por pixel

Opções de fitas de impressão e  
laminados

Ampla variedade de fitas de impressão ecológicas de K a YMCKOKO. 
A HID disponibiliza todas as opções de inserto de laminados desde 
cobertura completa do cartão e sobrelaminados de poliéster de meio 
painel até sobrelaminados holográficos padrão prontos para uso e 
totalmente customizados. Visite o site hidglobal.com/dtc5500lmx para 
conhecer a lista completa de nossos produtos mais recentes.

Velocidade de impressão** 6 segundos por cartão (K)*; 16 segundos por cartão (YMCKO)*; 24 se-
gundos por cartão (YMCKOK)*

Interface do usuário Mostrador gráfico e intuitivo SmartScreen™

Tamanho padrão de cartão 
aceito

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

Espessuras de cartão aceitas Impressão/laminação: 0,030˝(30 mil) - 0,040˝ (40 mil) / 0,762 mm - 1,02 
mm

Capacidade de cartões no 
alimentador de entrada

Alimentador de cartões de duas entradas (200 cartões)

Capacidade de cartões no 
alimentador de saída

Até 100 cartões (0,030˝ / 0,762 mm)

Drivers de software Windows® 7, 8 e 10 (32 bits e 64 bits) / Windows Server 2003/2008/2012  
MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 / Linux***

Área de impressão CR-80 borda a borda (3,370˝ C x 2,125˝ L / 85,6 mm C x 54 mm L)

Garantia Impressora – três anos; cabeçote de impressão – três anos, passe  
ilimitado com UltraCard®

Opções

Single wire Ethernet e interface USB 2.0 para impressão e codificação 
em linha (nota: a codificação de single wire Ethernet somente está 
disponível para iCLASS®, MIFARE®, codificação de cartão de contato 
inteligente); Módulo WiFi; bloqueio de alimentação de entrada e saída 
de cartões e gaveta para fita de impressão; módulos de codificação 
de cartão inteligente (com/sem contato); módulo de codificação de 
tarja magnética; kit de limpeza de impressora; sistema de consumíveis 
proprietário e seguro; luz sinalizadora de status de produção

Software incluído FARGO Workbench™ utilidade de diagnóstico com  Color Assist™  
(correspondência de cores)

*Indica o tipo de fita e o número de painéis de fita impressos: Y=amarelo, M=magenta, C=ciano, K=resina preta, O=sobreposição

**A velocidade de impressão indica a velocidade de impressão aproximada e é medida desde o momento em que o cartão entra no alimentador de saída até o momento  
em que o cartão seguinte entra no alimentador de saída. As velocidades de impressão não incluem o tempo de codificação ou o tempo necessário para o PC processar 
as imagens. O tempo de processo depende do tamanho do arquivo, da CPU, do tamanho de RAM e da quantidade de recursos disponíveis no momento da impressão.

***Entre em contato para saber sobre a disponibilidade para Linux OS
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Recursos da impressora/codificadora 
profissional de cartões FARGO® DTC5500LMX 

Capacidade de multiprocessamento:  
codificação/impressão/laminação 
simultânea

Alimentadores de duas entradas com 
capacidade total para 200 cartões  

Mostrador de status gráfico SmartScreen™

Garantias de 3 anos para o sistema completo 
e o cabeçote de impressão

Laminação sem desperdício Polyguard™ LMX   
– Laminação padrão com um material nos 
dois lados do cartão; opção de dois materiais 

Travas físicas do hardware (opcional)

Múltiplas opções da impressora atualizáveis 
em campo 
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Produz identificações e cartões em 
qualquer local
A produção de crachás e cartões de 

identificação não precisa se limitar a um 

sistema único de impressora de grandes 

volumes num local central.

As empresas podem emitir identificações 

e cartões a partir de diversos locais, 

centralizados e remotos, em combinações 

que atendam às suas necessidades 

específicas.

Com uma porta Ethernet e servidor 

interno de impressora, as impressoras/

codificadoras DTC5500LMX podem ser 

conectadas juntas em rede com segurança 

para produzir grandes volumes de cartões, 

compartilhando um ou mais bancos de 

dados comuns ou centralizados.
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