
FARGO® HDP5000 
Impressora/Codif icadora de Alta Definição

Soluções de 
Impressão e 
Codificação



Oferece versatilidade. Simplifica a complexidade.

As cores são vibrantes. As imagens são nítidas. 
A qualidade é inigualável. Com as impressoras/
codificadoras FARGO HDP5000, os cartões 
de identificação fazem mais do que proteger 
a sua empresa - eles refletem o valor que você 
dá à sua marca. A HDP5000 produz cartões 
de identificação com a mais alta qualidade de 
imagem disponível. Imprimindo uma imagem 
invertida na parte inferior do filme HDP®, e 
depois fundindo o filme à superfície do cartão, 
a HDP5000 cria uma qualidade de imagem que 
aparenta muito mais uma foto brilhante e nítida 
do que um simples crachá de identificação. 

Imprimir em filme ao invés de diretamente 
no cartão significa que a superfície irregular 
dos cartões tecnológicos não compromete a 
qualidade da imagem. A HDP5000 é capaz 
de imprimir até a borda dos contatos do chip 
inteligente e de borda a borda do cartão.

Alta qualidade a um custo acessível

Com a FARGO HDP5000, a etiqueta do preço 
parece tão boa quanto os cartões que produz. 
Podemos oferecer de forma econômica 
imagens de alta definição que fazem da HDP 
5000 a solução ideal para uma ampla gama de 
organizações.

Confie na HDP5000 para obter mais do que uma 
boa aparência. 

A HDP5000 é excepcionalmente confiável, o que 
significa menos tempo de parada da impressora. 
Devido ao fato que a cabeça de impressão nunca 
entra em contato com as superfícies ou detritos 
dos cartões, ela não pode ser danificada no 

Crie cartões vibrantes e 
de alta definição com a
impressora FARGO® HDP5000, 
acessível e confiável.

High Definition Printing™  
(impressão em alta definição) 
HDP® produz a mais alta qualidade de imagem 
sobre os cartões com melhor desempenho. 
O filme HDP se funde sobre a superfície 
dos cartões inteligentes e de proximidade, 
ajustando-se às ranhuras formadas pelos 
componentes eletrônicos integrados.

processo de impressão. De fato, a sua garantia 
é vitalícia. Os cartões produzidos pelo processo 
High Definition Printing (impressão em alta 
definição) são basicamente mais duráveis e 
seguros do que outros tipos de cartões. São 
resistentes ao desgaste e a rachaduras devido 
à camada durável de filme HDP entre a imagem 
do cartão e a parte externa. Eles também são 
protegidos contra violação - se um falsificador 
tentar desmembrar as camadas, a imagem se 
autodestruirá. O filme opcional HDP Altamente 
Durável proporciona resistência ainda maior 
à abrasão e pode eliminar a necessidade de 
algumas organizações de ter equipamento de 
laminação.

Melhorias perceptíveis em todos os cartões.

A Fargo lançou a High Definition Printing 
(impressão em alta definição) em 1999, e desde 
então temos aprimorado essa tecnologia. A 
HDP5000 é atualmente uma das impressoras 
por transferência reversa mais acessíveis no 
mercado. É também a mais rápida e eficiente, 
com aprimoramentos em todos os níveis. 
Fácil de operar, a HDP5000 requer apenas 
um treinamento mínimo. Os cartões, fitas e 
sobrelaminados são literalmente carregados 
num piscar de olhos através de um sistema de 
cartuchos. A qualidade de imagem mais nítida 
e as novas fitas meio painel tornam a impressão 
High Definition Printing ainda mais econômica. A 
impressão mais rápida aliada a um alimentador de 
cartões para impressão frente e verso adequado 
a vários tipos de cartão agilizarão suas maiores 
tarefas de impressão.

Impressora/codificadora para impressão frente e verso

Opções de laminação e de alimentador de cartões 
para impressão frente e verso

Design versátil evolui conforme a sua 
necessidade. 
A HDP5000 oferece a versatilidade para 
atender às necessidades atuais e futuras 
de aplicação do seu cartão. A arquitetura 
flexível do sistema permite-lhe expandir ou 
reduzir a produção instantaneamente, com 
módulos adicionais de impressão frente e 
verso, codificação e laminação. Para maior 
capacidade do sistema, um alimentador 
opcional de cartões para impressão frente e 
verso permite que você gerencie facilmente 
vários tipos de cartão e maiores volumes 
de cartão. Como a HDP5000 integra-se 
facilmente com outros produtos dentro do 
ecossistema da HID, você pode aproveitar 
seus investimentos em tecnologias existentes 
Genuine HID.



Agregue durabilidade e segurança frente e verso 

rapidamente.

Aplicar um sobrelaminado holográfico ou um 
filme HDP holográfico na parte frontal de um 
cartão de identificação aumenta a durabilidade 
e segurança. Um sobrelaminado em ambos os 
lados duplica a proteção. A HDP5000 lamina 
ambos os lados do cartão simultaneamente 
em um único procedimento eficiente. Visto que 
o módulo de laminação não necessita que o 
cartão seja virado, não se perde tempo virando o 
cartão e laminando-o novamente. Poupar alguns 
segundos por cartão pode não parecer muito 
mas, multiplicando por uma produção de 5 ou 10 
mil cartões, a economia é substancial.

A impressora certa para todas as aplicações.

A impressão de alta definição é a mais recente 
tecnologia disponível para a criação de cartões 
de identificação de melhor aparência, tornando 
a HDP5000 uma escolha inteligente para lojas 
de varejo, locais de recreação ou qualquer 
organização cuja imagem de sua marca está 
acima de tudo. Com a ferramenta Color Assist da 
impressora, as organizações podem reproduzir 
cores especiais (spot colors) para garantir 
uma impressão precisa de imagens, tais como 
logotipos das empresas.

Também é a solução ideal para organizações 
que exigem mais funcionalidade de seus cartões 
de identificação. Universidades, programas de 
fidelidade e filiação, empresas e corporações, 
clínicas e agências governamentais estão 
expandindo seu uso de cartões inteligentes 
multifuncionais. As opções de codificação 
permitem a configuração da HDP5000 para 

produzir cartões inteligentes e de proximidade 
altamente seguros para atender necessidades 
específicas. E a qualidade de impressão nunca é 
sacrificada. O processo High Definition Printing 
funde o filme HDP à superfície do cartão, 
conformando-o às ranhuras formadas pelos 
eletrônicos integrados em cartões inteligentes 
e de proximidade para que as imagens sejam 
sempre nítidas.

Produza cartões de alta definição em qualquer 

lugar.

A produção de cartões não é mais limitada a 
estações independentes de criação de crachás. 
Uma cadeia de varejo, por exemplo, pode 
distribuir a emissão de cartões pela rede para 
qualquer local. Em um campus corporativo ou em 
uma universidade, um conjunto de impressoras/
codificadoras pode ser instalado em um local 
central para produções de grandes volumes. A 
porta Ethernet da impressora e o servidor interno 
de impressão proporcionam a conectividade 
necessária às operações em rede. A HDP5000 é a 
escolha ideal para inúmeras situações.

Tire o máximo proveito da impressão de cartões.

Somente uma impressora oferece a melhor 
qualidade de imagem, confiabilidade e preço 
acessível. Para todas as necessidades - de cartões 
de identificação de ótima aparência a aplicações 
multifuncionais e de alta segurança - a HDP5000 
executa suas funções harmoniosamente.

Saiba mais sobre a HDP5000 

Para encontrar um integrador FARGO perto de 
você, visite hidglobal.com

  Visão Geral das Especificações   (especificações completas da HDP5000 disponíveis em hidglobal.com/hdp5000)

Método de Impressão: Sublimação de Pigmento HDP / Transferência Térmica de Resina

Resolução: 300 dpi (11,8 pontos/mm)  
Cores: Até 16,7 milhões / 256 tons por pixel

Velocidade de Impressão  
(modo em lote):**

 •Até 24 segundos por cartão / 150 cartões por hora (YMC com transferência)* 
• Até 29 segundos por cartão / 124 cartões por hora (YMCK com transferência)* 
• Até 40 segundos por cartão / 90 cartões por hora (YMCKK com transferência)* 
• Até 35 segundos por cartão / 102 cartões por hora (YMCK com transferência e 

laminação simultânea frente e verso)* 
• Até 48 segundos por cartão / 75 cartões por hora (YMCKK com transferência e 

laminação simultânea frente e verso)*

Tamanhos de Cartão  
Padrão Aceitos: CR-80 (3,370˝C x 2,125˝L / 85,6mm C x 54mm L)

Espessuras de Cartão Aceitas: 0,030” (30 mil) a 0,050” (50 mil) / 0,762mm a 1,27mm 
Capacidade da Alimentação  

de Cartões: 100 cartões (0,030’’ / 0,762mm) 

Capacidade da Bandeja de 
Saída de Cartões: 200 cartões (0,030  ̋/ 0,762 mm)

Drivers de Software: Windows 8 / 7 / Vista (32 bits e 64 bits) / Server 2008 e 2003 / XP; 
MAC OS X v10.6 / v10.5 e Linux***  

Área de Impressão: Borda a borda em cartões CR-80

Garantia:

• Impressora – Três anos, incluindo um ano de suporte gratuito ao mutuário da  
                        impressora (apenas nos EUA); Programa de Garantia Estendida Opcional  
                        (apenas nos EUA), 
• Cabeça de impressão – Vitalícia; passe ilimitado  

Opções:

• Alimentador de cartões para impressão  
  frente e verso
• Módulo de laminação de cartão – em um  
   só lado ou frente e verso(simultaneamente)
• Codificação de cartões inteligentes (de- 
   contato / sem contato)
• Impressão frente e verso
• Travas de portas e cartuchos

• Kit de limpeza da impressora
• Codificação em tarja magnética.
• Alimentador para 200 cartões
• Sistema proprietário de segurança de  
   consumíveis 
• Filme HDP e laminados com holografia  
   segura customizável  

Software Incluído: FARGO Workbench Diagnostic Utility com fidelidade de cores especiais Color Assist   

* Indica o tipo de fita e o número de painéis de fita impressos, onde Y= Amarelo, M= Magenta, C= Cyan , K=Resina Preta, I=Inibição, F= Fluorescente, H= Selo Térmico. 
** A velocidade de impressão indicada é aproximada e medida a partir do momento em que o cartão cai na bandeja de saída até o momento em que o cartão seguinte cai 

na mesma bandeja de saída. As velocidades de impressão não incluem o tempo de codificação nem o tempo necessário para que o PC processe a imagem. O tempo de 
processamento depende do tamanho do arquivo, da CPU, da quantidade da memória RAM e do total de recursos disponíveis no momento da impressão.

***Versões Linux: Ubuntu 8.04/9.04 e 10.10, Debian 5.03 e 5.04; Fedora 7, 8, 9, 10, 11 e 14; Mandriva One 2009; Red Hat Enterprise 5 e 6; openSuse 10.3 e 11.1; SUSE 11.4 

Aplicações de cartões inteligentes 
de última geração. 
Com a HDP5000, você pode imprimir 
em alta definição e codificar cartões 
multifuncionais para uma série de aplicações:

Cartões de Identificação 
Governamentais  
Seja para carteiras de 
habilitação, identidades 
nacionais ou identidades 
funcionais e de prestadores 

de serviço, as agências governamentais 
exigem emissão segura e confiável de 
cartões. A HDP5000 com certificação 
FIPS-201 é uma impressora/codificadora 
versátil, fácil de usar e econômica para a 
produção de documentos de identidade 
governamentais altamente seguros e 
duráveis. A capacidade de impressão em 
alta definição (High Definition Printing) 
da HDP5000 produz cartões resistentes 
ao desgaste e adulteração. Os materiais 
Optional Visual Security Solutions™ 
proporcionam maior prevenção contra 
fraudes e falsificação.

Identidades Funcionais 
Desde grandes corporações 
até pequenas empresas, a 
HDP5000 agiliza a emissão 
de cartões multifuncionais 
de funcionários utilizados 

para identificação visual, controle de ponto, 
controle de acesso e funções de pagamento. 
Em um processo em linha, a impressora 
personaliza cartões inteligentes com texto e 
cor e lê os dados previamente programados 
do cartão de acesso, tais como os cartões 
iCLASS®. O processamento em linha da 
impressora economiza tempo, agiliza a 
emissão de cartões de identificação e reduz, 
de forma eficaz, os erros de lançamento de 
dados que ocorrem no processo normal em 
duas etapas de personalização de cartões 
de acesso. 

Identidade Estudantil 
A identidade com foto 
dos alunos de ontem é o 
cartão multifuncional das 
instituições de ensino de 
hoje. Um único cartão pode 

ser usado para acesso físico a edifícios, 
acesso lógico a redes, retiradas de livros em 
bibliotecas e outros serviços, bem como para 
pagamentos eletrônicos e como cartão de 
débito dentro e fora do campus. A HDP5000 
emite essas identidades multifuncionais 
estudantis no local, de forma rápida e 
eficiente. Para identidades sujeitas a muito 
desgaste, a tecnologia segura e contra 
adulterações High Definition Printing é a 
escolha certa.
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FIPS 201
APPROVED

FARGO® HDP5000 High Definition Printer has been approved  
as FIPS 201 compliant by the United States General Services 
Administration (GSA) under the card printer category and has  
been added to the GSA FIPS 201 Approved Products List.


