
FARGO® HDP8500
Impressora/Codificadora Industrial de Cartões

Soluções de Impressão 
e Codificação



Suportada	pelos	45	anos	de	excelência	de	
fabricação	da	HID	Global	e	três	anos	de	garantia	
para o hardware, esta é a solução ideal para 
obter o melhor no que se refere à qualidade, 
desempenho	e	segurança	inigualáveis.

Qualidade de impressão de alta definição
A	HID	Global	foi	a	empresa	pioneira	no	que	se	
refere	a	impressão	em	alta	definição,	também	
denominada	tecnologia	de	impressão	de	
retransferência para impressores de mesa para 
cartões	de	identificação.	Agora,	a	HID	está	
aproveitando	esta	tecnologia	para	apresentar	a	
sua	quinta	geração	do	mecanismo	de	impressão	
HDP,	já	instalado	na	impressora	HDP8500	
da	FARGO.	A	tecnologia	de	retransferência	
funciona com uma ampla variedade de 
materiais de cartões, proporcionando uma 
maior	flexibilidade	de	impressão.	Você	também	
poderá	produzir	imagens	nítidas	e	de	alta	
definição	em	cartões	de	tecnologia	–	mesmo	
cartões	com	imperfeições	na	superfície.	A	
impressora	HDP8500	da	FARGO	é	a	escolha	
ideal para operações de emissão de cartões de 
identificação	em	que	a	mais	alta	qualidade	de	
impressão	é	uma	necessidade.

Resultados de alta durabilidade
A	impressora	HDP8500	da	FARGO	é	projetada	
para operar com os itens de consumo mais 
duráveis,	assegurando	uma	previsão	de	
cartões	de	longa	vida	útil	para	programas	de	
Identificação	governamental,	sejam	eles	grandes	
ou	pequenos.	Sobrelaminados	transparentes	
e	holográficos	fornecem	maior	durabilidade	
do	cartão	e	uma	vida	útil	mais	prolongada	
para	credenciais	de	identificação.	Um	filme	de	
retransferência	durável	opcional	proporciona	uma	
resistência	até	maior	à	abrasão.	As	características	
de	segurança	de	nível	mais	alto,	incluindo	uma	
impressão	e	laminação	seguras,	proporcionam	
uma	proteção	duradoura	contra	fraudes.	A	
impressora	HDP8500	da	FARGO	é	o	sistema	de	
impressão	ideal	para	cartões	de	identificação	dos	
quais	se	exige	maior	durabilidade.

Produz Identificações de forma 
confiável e contínua – mesmo  
nos ambientes mais exigentes.

Impressão de alta definição
que	produz	imagens	da	mais	alta	
qualidade	–	aplicadas	de	forma	direta	
nos	cartões	de	alta	funcionalidade.	 
O	filme	HDP	é	fundido	com	a	superfície	
dos cartões de proximidade e 
inteligentes,	adequando-se	às	saliências	
e indentações formadas pelos 
componentes	eletrônicos	incorporados.

Desempenho otimizado para  
operações contínuas
Com	a	nova	impressora/codificadora	industrial	
de	cartões	HDP8500	da	FARGO®,	a	HID	
Global	oferece	a	impressora	mais	confiável	
e de desempenho mais alto para cartões de 
identificação	do	setor.

A	impressora	HDP8500	da	FARGO,	incorporando	
a	tecnologia	High	Definition	PritingTM (HDP®) da 
HID,	é	uma	impressora	de	identificação	industrial	
de	qualidade	superior	para	a	personalização	
e emissão de credenciais de alta produção 
suportando	uma	operação	contínua	de	longa	
duração	sem	interrupções.	Ela	é	especialmente	
adequada	para	programas	pesados	para	
impressão	de	cartões	de	identificação	
governamentais,	impressões	de	cartões	em	
agências	de	serviços	burocráticos,	impressão	em	
universidades	e	em	grandes	empresas.

Com	a	impressora	HDP8500	da	FARGO,	você	
irá	obter	um	sistema	de	impressão	contendo	
várias	funções	que	asseguram	confiabilidade	
desde o processamento aprimorado de cartões 
e	materiais	de	consumo	até	a	filtragem	do	ar.	 
Você	obterá	um	sistema	que	realmente	
funciona –	possui	uma	das	mais	altas	
capacidades de entrada de cartões no 
setor	e	requer	uma	mínima	intervenção	do	
operador,	economizando	tempo	e	dinheiro.	
Além	disso	trata-se	de	um	sistema	projetado	
para	segurança	operacional	e	de	emissão.	
A impressora HDP8500 é habilitada dentro 
da	plataforma	HID	Global	Trusted	Identity	
PlatformTM	(TIP).	Com	as	suas	funções	de	
segurança	incorporadas	acesso	a	determinadas	
funções	por	um	número	de	PIN,	pontos	
de	entrada	de	travamento	múltiplo	até	a	
criptografia	de	dados	e	uma	funcionalidade	de	
apagamento	de	dados	da	fita	de	resina,	você	
saberá	que	seu	sistema	está	seguro.

Independente do ciclo de serviço pesado e do 
alto	nível	de	produção	exigidos,	a	impressora	
HDP8500	FARGO	atende	a	sua	necessidade.	

Resistente e Robusta
A	impressora	HDP8500	é	mais	sólida	
que	outras	impressoras	de	mesa.	
O	seu	gabinete	de	metal	sólido	
e com componentes internos de 
alta precisão proporcionam uma 
resistência	aprimorada	ao	desgaste	dos	
componentes e de seu uso rotineiro e 
repetitivo.



Tecnologia flexível para opções  
e segurança aprimoradas
A	impressora/codificadora	HDP8500	da	FARGO	
utiliza	a	tecnologia	HDP	para	impressão	de	uma	
imagem	por	sublimação	de	tinta	em	um	filme	de	
transferência	intermediário	que	é	retransferido	
para	a	superfície	do	cartão.	Esta	tecnologia	
flexível	funciona	com	uma	variedade	mais	ampla	
de materiais de cartões, sendo mais resistente 
para	identificar	adulteração	e	ataques	sendo	a	
escolha	ideal	para	cartões	inteligentes	devido	
à facilidade com que a impressora lida com 
irregularidades	presentes	superfície	ou	com	
componentes	eletrônicos	incorporados.

Confiabilidade aprimorada do  
sistema para ambientes desafiadores
Áreas	de	clima	não	controlado,	calor	excessivo,	
sujeira	e	detritos	podem	rotineiramente	
impactar o desempenho afetando a  
produtividade da impressora bem como a 
qualidade	e	confiabilidade	geral	da	impressão.	
A	impressora/codificadora	HDP8500	da	FARGO	
é	projetada	para	proteção	contra	os	ambientes	
operacionais	mais	desafiadores.	O	seu	sistema	
de	fluxo	e	filtragem	de	ar,	vedações	contra	
poeira e sensores de controle da temperatura 
interna mantêm as condições de impressão 
ideais	nas	situações	mais	difíceis.	A	impressora/
codificadora	ainda	conta	com	múltiplas	estações	
de	limpeza	que	durante	a	operação	eliminam	
detritos	inesperados	presentes	na	superfície	
de cartões em branco além de sensores que 
protegem	as	diversas	camadas	aplicadas	
durante	o	trajeto	do	cartão	que	eliminam	
praticamente a emissão de cartões defeituosos 
ou	mesmo	atolamentos	na	impressora.	
Poderosos motores de passo propiciam uma 
manipulação aprimorada dos cartões durante 
longos	turnos	de	impressão.	O	projeto	da	caixa	
de	engrenagens	da	impressora,	os	componentes	
do	eixo	metálico	principal	e	os	cartuchos	de	
suprimento	asseguram	uma	manipulação	
confiável	dos	materiais	de	consumo.

Desempenho avançado do sistema para 
segurança, produção e durabilidade aprimoradas
Além	da	alta	demanda	de	características	de	
segurança	do	mais	alto	nível	para	os	seus	
sistemas	de	impressão,	os	governos	precisam	de	
uma	produção	estável	e	consistente	bem	como	
de	cartões	de	vida	útil	mais	prolongada.	 
A	HID	Global	pode	oferecer	tudo	isso.

A	impressora/codificadora	HDP8500	da	
FARGO	possui	travas	física	em	todos	os	pontos	
de	acesso	para	proteger	a	fita	e	o	filme,	bem	
como	os	cartões,	antes	e	após	a	sua	impressão.	
Ela	oferece	um	acesso	por	PIN	seguro	para	
bloquear eletronicamente a impressora quanto a 
aceitação	de	trabalhos	de	impressão.	Ela	possui	
várias	características	para	a	proteção	de	dados.	
Ela	utiliza	o	padrão	de	criptografia	avançada	
(AES)	256	para	proteger	dados	eletrônicos	e	
possui	uma	função	de	apagamento	por	resina	
para	eliminar	dados	pessoais	em	painéis	de	fita	
usados.	Além	disso,	ela	oferece	uma	impressão	
e	laminação	seguras,	incluindo	a	impressão	
UV	com	fitas	de	painel	fluorescente	(F),	filme	
de	retransferência	holográfica	e	filmes	finos	
holográficos.	Oferece	também	sobrelaminados	
para	fornecer	até	três	níveis	de	segurança:	
evidência,	ocultação	e	forense.

A	impressora/codificadora	HDP8500	da	
FARGO	fabricada	pela	HID	Global	possui	
capacidades de multiprocessamento para 
aumentar	significativamente	a	produção	de	
cartões	por	turno.	O	sistema	pode	codificar	
um	cartão	enquanto	imprime	um	segundo	
cartão	e	lamina	um	terceiro.	Ela	oferece	dois	
modos	de	impressão	adicionais	–	além	do	modo	
de	impressão	padrão	–	para	atender	às	suas	
necessidades.	O	modo	Desempenho	fornece	
uma	velocidade	de	produção	mais	rápida	para	
aproximadamente	1.000	cartões	coloridos,	de	
lado	único	por	turno.	O	modo	Premium	oferece	
uma impressão de melhor qualidade para 
imagens	detalhadas.	 

Desempenho de pico
A impressora HDP8500 mantém 
operações de impressão por lotes mais 
longas,	ininterruptas	e	alto	rendimento.	
Consumíveis	de	alta	capacidade	e	
alimentadores de entrada de cartões 
ajudam	a	minimizar	a	perda	de	tempo.	
Um	ambiente	de	impressão	limpo	
e	estável	e	um	nivelador	de	cartões	
interno	asseguram	a	produção	de	
cartões	consistente	e	de	alta	qualidade.

Segurança máxima
Características	especiais	da	impressora/
codificadora	HDP8500	tornam-na	
compatível	com	os	requisitos	de	
segurança	dos	emissores	de	cartões	de	
identificação	governamentais	em	todo	o	
mundo.	Os	materiais	de	impressão	e	os	
cartões presentes nos alimentadores de 
entrada	e	rejeito	são	todos	protegidos	
por	travas	físicas.	Os	cartões	impressos	
são liberados em um recolhedor de 
saída	oculto.	Os	cartões	com	impressão	
incorreta	ou	não	codificados	são	
guardados	com	segurança	em	um	
recipiente	de	rejeitos	interno,	protegido	
contra	o	roubo	de	identificação.

A	impressora	é	projetada	dentro	da	
plataforma	Trusted	Identity	Platform	
da	HID	Global	(TIP)	para	fornecer	
autorizações	de	trabalho	de	impressão	
altamente	seguras	no	ponto	de	emissão.	
Os	dados	também	são	protegidos	com	
a	criptografia	AES	de	256	bits	à	medida	
que o cartão passa pela impressora e 
uma	função	exclusiva	de	apagamento	
de	dados	torna	ilegíveis	as	informações	
nas	fitas	de	impressão	utilizadas.	 
Os	consumíveis	opcionais	de	segurança	
personalizados	criam	uma	vinculação	
própria	e	segura	entre	impressoras	e	
consumíveis	utilizados	em	seu	projeto	
de	identificação	exclusivo.	



A	impressora/codificadora	HDP8500	também	
possui uma função de alimentador de 
entrada	dupla	patenteado,	tornando-a	a	única	
impressora de retransferência que possibilita a 
seleção	automática	de	dois	diferentes	tipos	de	
cartões	sem	intervenção	do	usuário.

Finalmente,	a	impressora/codificadora	
HDP8500	da	FARGO	oferece	sobrelaminados	
transparentes	e	holográficos	em	0,6	mil	e	1,0 mil	
para fornecer cartões de maior durabilidade e 
credenciais	de	identificação	de	vida	útil	mais	
prolongada.

Conveniência operacional  
para gerar custos mais baixos
Os	governos	exigem	soluções	de	impressão	
concentradas em custos mais baixos de 
operação.	Eles	precisam	de	impressoras/
codificadoras	com	programações	de	
manutenção	previsíveis	e/ou	solicitações	
de	reparos	limitados	–	tudo	suportados	por	
garantias	de	produto	líderes	no	setor.	 
A	impressora/codificadora	HDP8500	da	FARGO	
possui a mais alta capacidade de produção de 
cartões com dois alimentadores de entrada para 
200 cartões resultando em uma capacidade de 
entrada	total	de	400	cartões	além	de	exigir	uma	
menor	intervenção	do	usuário	durante	turnos	
de	impressão	de	cartões	contínuos.	Ela	oferece	
uma tela de toque pioneira no setor, que indica 
o status detalhado da impressora, informações 
de	diagnóstico	e	manutenção	resultando	em	
reparos	mais	rápidos	e	mais	fáceis.	Ela	também	
possui	um	trajeto	de	cartões	plenamente	
acessível,	peritindo	que	você	monitore	o	cartão	
de forma visual para solucionar nqualquer 
problema	detectado	de	forma		mais	rápida.	Um	
sistema de iluminação Andon opcional oferece 
aos operadores um acompanhamento remoto 
visual do status da impressora em ambientes 
amplos	e	seguros.	Além	disso	a	impressora/
codificadora	HDP8500	da	FARGO	é	suportada	

pela	garantia	mais	extensa	do	setor,	portanto,	
você	sabe,	ela	foiu	feira	para	durar.

Expansibilidade do sistema
Nem	todas	as	identificações	são	as	mesmas.	
Algumas	podem	exigir	uma	impressão	somente	
de um lado, enquanto outras precisam da 
tecnologia	de	codificação	de	cartões	juntamente	
com	a	impressão	e	laminação	frente-e-verso.	
Algumas	organizações	precisam	de	um	sistema	
de impressora que se adeque a necessidades 
particulares, ao mesmo tempo em que mantém 
a capacidade para atender a necessidades 
adicionais	com	o	decorrer	do	tempo.	
A impressora/codificadora	HDP8500	da	FARGO	
é	este	sistema	de	impressora.	Ela	possui	várias	
opções que podem ser adicionadas para atender 
às	suas	necessidades	específicas,	incluindo:

	Codificação	magnética	ISO
	Codificação de cartões de contato  

ou sem contato
	Mecanismo	de	nivelamento	de	cartões	ISO
	Acompanhamento remoto pelo operador 

através do uso de uma iluminação Andon
	Módulo	de	laminação

A	impressora/codificadora	HDP8500	da	FARGO	
fornece todas estas opções de sistema como 
módulos	de	atualização	em	campo.	Isto	significa	
que o sistema de impressão evolui à medida 
que suas necessidades mudam e você não 
precisa adquirr outra solução quando as suas 
necessidades	forem	maiores	no	futuro.
Além	disso,	a	impressora/codificadora	HDP8500	
é	completamente	compatível	com	a	tecnologia	
genuína	da	HID.	Isto	asegura	a	compatibilidade	
da impressora com outros produtos dentro 
do ecossistema HID, permitindo que as 
organizações	aproveitem	os	seus	investimentos	
na	tecnologia	HID	já	existente.

Principais elementos para o sucesso 
dos programas de personalização de 
Identificações governamentais
Com	a	impressora/codificadora	HDP8500,	projetada	
para operação em rede dentro de um sistema 
distribuído	de	emissão	de	cartões	em	altos	volumes,	
a	HID	levou	em	conta	cinco	áreas	funcionais	
principais	para	garantir	produtividade,	 
segurança	e	confiabilidade	da	sua	operação.

Produz identificações seguras de 
alta definição em qualquer lugar
A	produção	de	cartões	de	identificação	
segura	governo-para-cidadão	não	é	
mais	limitada	a	um	único	sistema	de	
impressora	de	grande	volume	em	um	
único	local	centralizado.

As	organizações	governamentais	e	
agências	de	serviço	podem	emitir	
Identificações	em	múltiplos	locais	–	
centralizadamente	e	remotamente	–	 
em combinações que atendem aos 
centros populacionais de todos os 
tamanhos.

Com uma porta Ethernet e servidor 
de impressão interna, a impressora/
codificadora	HDP8500	pode	ser	
seguramente	operada	em	rede	para	
produzir	grandes	volumes	de	cartões	de	
identificação	em	produções	contínuas	
de lotes, compartilhando uma ou mais 
bases	de	dados	comuns	ou	gerenciadas	
de	forma	centralizada.

PC Cliente PC Cliente PC Cliente

LAN

Servidor



  * Indica o tipo de fita e o número de painéis de fita impressos onde Y = Amarelo, M = Magenta, C= Ciano, K = Resina preta,  
I = Inibição, F = Fluorescente, H = Selagem por calor.

 ** A velocidade de impressão indica uma velocidade de impressão aproximada e é medida a partir do momento em que um cartão 
cai no recolhedor de saída até o momento em que o próximo cartão cai no recolhedor de saída. As velocidades de impressão 
não incluem o tempo de codificação ou o tempo necessário para que o PC processe a imagem. O tempo do processo depende 
do tamanho do arquivo, CPU, capacidade de memória RAM e quantidade de recursos disponíveis no momento da impressão.

*** Versões Linux: Ubuntu 7.10, Red Hat Enterprise Desktop 5, Fedore Core 7, Fedora Core 8, openSUSE 10.3.

Método de impressão Sublimação por tinta HDP/Transferência térmica por resina

Plataforma de impressão Impressão frente e verso (padrão)

Resolução 300 dpi (11,8 pontos/mm)

Cores Até 16,7 milhões/256 tons por pixel

Velocidade de impressão  
(modo de lotes) **

•	Até	1200	cartões	por	turno/24	segundos	por	cartão	 
(YMC com transferência)*

•	Até	992	cartões	por	turno/29	segundos	por	cartão	 
(YMCK com transferência)*

•	Até	720	cartões	por	turno/40	segundos	por	cartão	 
(YMCKK com transferência)*

Impressão/ 
codificação simultânea Padrão

Interface do usuário Painel com tela de toque

Tamanhos de cartões padrão aceitos CR-80	(85,6	mm	L	x	54	mm	A)

Espessura aceita de cartões 0,030" (30 mil) to 0,050" (50 mil)/0,762 mm to 1,27 mm 

Cartuchos/capacidade de entrada 
dupla de cartões

Alimentadores para 200 cartões (2);  
capacidade	total:	400	cartões	(0,762	mm)

Capacidade de saída  
de cartões do recolhedor Recolhedor para 200 cartões (1) (0,762 mm)

Drivers de softwares Windows®	2000/XP/Server	2003/Vista	(32	e	64	bits)	/	 
7	(32	e	64	bits);	Mac	OS	X	v10.4/v10.5;	e	Linux***

Área de impressão Sobre toda a borda em cartões CR-80

Garantia
•	Impressora	–	Três	anos
•	Cabeça	de	impressão	–	Por	toda	a	sua	vida	útil;	 
passagens	ilimitadas

Opções

•	Módulo	de	laminação	do	cartão	–	frente	e	verso	(simultâneo)
•	Sistema	de	consumíveis	próprio	seguro
•	Codificação	de	tarja	magnética
•	Filme	e	sobrelaminado	HDP	holográfico	seguro	personalizado
•	Codificação	de	cartões	inteligentes	(com	contato/sem	contato)
•	Luz	de	status	de	produção	Andon
•	Kit	da	plataforma	de	programação	iCLASS®
•	Nivelador	de	cartões	ISO
•	Kit	de	limpeza	da	impressora
•	Gravação	a	laser	(Terceiro	trimestre	de	2012)

Capacidade de multiprocessamento:  

codifica/	imprime	/	lamina,	simultaneamente.

Alimentadores de entrada de travamento  

duplo	com	capacidade	total	de	400	cartões.

Tela	de	toque	gráfica	de	3,5"	 

com	acesso	por	código	PIN.

Garantia	total	de	3	anos	e	garantia	da	 

cabeça	de	impressão	limitada	à	sua	vida	útil.

Proteção da impressão com  

consumíveis	HDP	duráveis.

Travas	de	hardware	físicas.

Sistema	de	fluxo	e	filtragem	de	ar:	filtro	de	ar	

denso, ventiladores de alto fluxo, vedações contra 

pó	na	porta	e	sensor	de	temperatura	interna.

Estações	de	limpeza	múltipla	de	cartões.

Função	de	proteção	de	dados,	 

apagamento	de	resina.

Múltiplas	opções	de	atualização	 

da	impressora	em	campo.
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Características	da	Impressora/Codificadora	de	cartões	industrial	HDP8500	da	FARGO®
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HID Global: A fonte confiável  
para a produção de cartões de 
identificação segura
A	HID	Global	está	em	uma	posição	ideal	
para	participar	de	programas	de	emissão	
de	identificações	seguras	em	larga	escala	
governo-para-cidadão,	desde	a	produção	de	
cartões	de	identificações	nacionais,	carteiras	
de habilitação a cartões eletrônicos de 
saúde	e	cartões	de	transferência	eletrônica	
de	benefícios.	Com	mais	de	200.000	
impressoras	de	identificação	FARGO	
instaladas em todo o mundo, oferecemos um 
mix	exclusivo	de	tecnologias	de	identificação	
seguras,	incluindo	hardware,	software	e	
serviços	de	produção	de	cartões	seguros.	
Centenas	de	governos	em	todo	o	mundo	
confiam	na	HID	Global	como	sua	fonte	
segura	para	o	fornecimento	de	credenciais	
de	segurança	para	seus	cidadãos.
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