
HID FARGO® HDP® (High Definition Printing™) 
Impressoras por retransferência / Codif icadoras

Soluções de Impressão 
e Codificação



Mais alta qualidade. 
Inovadora. Comprovada.

Imagens e textos com mais nitidez e clareza, para 
qualquer organização.
As cores são vibrantes. As Imagens e textos 
são nítidos. A qualidade é inigualável. Cartões 
de identificação impressos nas impressoras/
codificadoras de cartões HDP (High Definition 
Printing), fazem mais do que proteger sua 
organização - eles refletem o valor que você dedica 
à sua marca. As impressoras de cartões HID FARGO 
HDP também incluem um utilitário de diagnóstico 
integrado Workbench™ e a ferramenta Color Assist™, 
para auxiliar sua organização a melhor combinação 
das cores exatas, nos logotipos e marcas comerciais 
da empresa. 

As impressoras de transferência reversa HID FARGO 
HDP também são adequadas para organizações que 
exigem mais funcionalidades de seus cartões de 
identificação. Órgãos governamentais, instituições 
de saúde, empresas e corporações, programas de 
afiliação e fidelidade, faculdades e universidades, 
estão expandindo o uso de cartões inteligentes 
multifuncionais. As opções de codificação permitem 
que a configuração das impressoras FARGO HDP 
produza cartões inteligentes, com contato e sem 
contato, altamente seguros, atendendo às suas 
necessidades específicas.

Quando você escolhe a tecnologia de impressão 
de alta definição, a qualidade de impressão 
nunca é sacrificada. Como as imagens e textos, 
são impressos com precisão em filmes de alta 
definição, ao invés da impressão direta no cartão, 
as superfícies muitas vezes irregulares dos cartões 
de tecnologias, não comprometem a qualidade 
da imagem. As impressoras HDP também podem 
imprimir até a borda dos contatos dos chips 
inteligentes, e virtualmente até sobre a borda de 
cada cartão, para que as imagens sejam sempre 
nítidas.

 

Maior segurança e durabilidade do cartão.
Os cartões produzidos por soluções de impressão 
de alta definição são mais seguros e duráveis, 
do que os demais tipos de cartões. Eles são 
inerentemente invioláveis - se um falsificador tenta 
separar as camadas, a imagem basicamente se 
destrói. Os cartões também resistem ao desgaste, 
pois a impressora aplica uma camada durável de 
filme HDP, entre a imagem do cartão e o mundo 
exterior. Para maior durabilidade e segurança, 
as impressoras HDP são altamente versáteis, e 
também dispõem da possibilidade de adicionar uma 
sobrelaminação holográfica, ou um filme holográfico 
HDP, na face frontal dos cartões de identificação. 
Um sobrelaminado em ambos os lados dobra a 
proteção - e as impressoras FARGO HDP laminam 
simultaneamente ambos os lados de um cartão, em 
uma passagem eficiente. 

Investir com confiança
Quando você compra da HID Global, você está 
investindo em tranquilidade. Com dezenas de 
milhares de sistemas de impressão FARGO HDP 
já instalados em todo o mundo, a HID Global 
oferece hoje o mais amplo portfólio de soluções 
confiáveis de codificação e impressão, totalmente 
interoperáveis e seguras. Além disso, as soluções 
FARGO da HID Global são projetadas e construídas 
em instalações com certificação IS0: 9001 e 
respaldadas por garantias globais para os produtos, 
com monitoramento contínuo da integridade das 
impressoras e excelente suporte técnico. Esse é o 
compromisso da HID com você, nosso cliente, e é a 
razão pela qual você receberá sempre o mais alto 
nível de qualidade de produto e serviço. Garantido.

Soluções de Impressão de Alta Definição HID® FARGO®

Impressora frente e verso / Codificadora

Um sistema modular e flexível, que 
pode evoluir de acordo com as suas 
necessidades. 
As impressoras FARGO HDP da HID 
proporcionam mais versatilidade para 
atender as suas necessidades nas 
aplicações com cartões, hoje e no futuro. 
Com módulos complementares de 
impressão, codificação e laminação frente 
e verso, a arquitetura flexível do sistema 
permite expandir ou reduzir a produção 
instantaneamente. Para maior capacidade 
do sistema, um alimentador de cartões 
com entrada dupla opcional, permite 
gerenciar facilmente grandes volumes 
e vários tipos de cartão, agilizando até 
mesmo os maiores trabalhos de produção. 
Para impressão e codificação em um 
processo único e sequencial, a HID Global 
oferece várias opções de codificação 
atualizáveis em campo. Em complemento, 
como a HDP6600 se integra facilmente a 
outros produtos dentro do ecossistema da 
HID, você pode potencializar seus atuais 
investimentos na tecnologia Genuine HID.

Impressora frente e verso / Codi-
ficadora com laminação opcional

FARGO® HDP5000
Com opções para impressão e laminação 

frente e verso 

FARGO® HDPii PLUS
Para impressão de cartões  
financeiros com laminação

FARGO® HDP8500
Para impressão  

industrial de cartões

FARGO® HDP8500LE
Com gravador a laser (LE) e laminação

FARGO® HDP5600
com opções para impressão e laminação frente e 

verso, e alimentador de cartões com entrada dupla

FARGO® HDP6600 
com opções para impressão  
e laminação frente e verso 



Qualidade de impressão confiável, 
acessível e de precisão.

HDP5000

 � As impressoras de transferência reversa, HDP5600 
e HDP5000, situam-se entre os preços mais 
econômicos do mercado atualmente, com a 
HDP5600 oferecendo a solução de 600 dpi mais 
acessível disponível, tornando-as uma solução 
ideal para impressão de cartões, para uma ampla 
variedade de organizações. Além disso, as fitas 
de meio painel estão disponíveis para uso nas 
impressoras HDP5600 e HDP5000, reduzindo ainda 
mais o custo por imagem, em até 30%.  

 � Somente com as impressoras FARGO HDP5600 e 
HDP5000, você dispõe das mais amplas opções 
para manter o custo por cartão ao mínimo, 
atenuando o seu custo total de propriedade. 

 � Beneficie da comprovada tecnologia e confiabi-
lidade HDP. A HID Global introduziu a impressão 
de alta definição (HDP) em 1999, e desde então 
aperfeiçoamos a tecnologia. Nossa perspectiva 
para a tecnologia de impressão por transferência 
reversa, reflete nosso compromisso com a inovação 
inspirada no cliente, e a evolução de nossa gama 
de soluções de impressão de alta definição. 
Confiáveis e robustas, as soluções de impressão 
de cartões de quinta geração HDP da HID Global, 
oferecem a qualidade de impressão com a qual sua 
organização pode contar e os avanços tecnológicos 
que você deseja. Além disso, a confiabilidade da 
quinta geração significa mais tranquilidade e menos 
tempo de inatividade da impressora, e como a 
cabeça de impressão nunca entra em contato com 
superfícies ou fragmentos de cartão, ela nunca fica 
danificada no processo de impressão. Em fato, ela 
acompanha uma garantia vitalícia. 

 � Imprima e codifique suas credenciais de acesso 
físico em uma única e ininterrupta etapa. Ao 
utilizar os codificadores integrados da HID 
Global com suas impressoras FARGO HDP, você 
pode personalizar e codificar cartões de identi-
ficação com o mesmo dispositivo durante o 
mesmo processo de emissão. Os cartões podem 
ser codificados com informações exclusivas da 
empresa ou dos funcionários, e programados para 
operar com uma variedade de sistemas de controle 
de acesso físico, em qualquer lugar do mundo. Em 
uma única e ininterrupta etapa, você pode otimizar 
seus processos de pedidos, gerenciamento de 
inventário e emissão, ao mesmo tempo em que 
proporciona o máximo controle, flexibilidade e 
segurança para sua organização. 

 � LLeve a impressão de cartões ao nível superior, 
sem comprometer o orçamento. Somente 
as impressoras HID FARGO HDP oferecem a 
tecnologia de retransferência comprovada para 
todas as necessidades e praticamente todos os 
orçamentos - desde cartões de identificação 
fotográficos nítidos e vibrantes, até aplicações 
multifuncionais de alta segurança; as impressoras 
FARGO HDP cumprem a promessa de máxima 
qualidade de imagem e confiabilidade da 
impressora, tudo isso a um custo acessível.

Imprima em qualquer lugar, a qualquer 
momento.
Os consumidores de hoje valorizam 
a conveniência e a flexibilidade, e 
esperam poder dispor dos produtos e 
serviços, onde e quando precisarem. 
O acessório Wi-Fi® opcional  para as 
impressoras HDP5000 e HDP5600, com 
Ethernet habilitada, permite a impressão 
remota de cartões e identificações de 
forma conveniente, de qualquer local a 
qualquer momento.

Máxima proteção.
Proteja seu estoque de cartões em 
branco e cartões impressos/codificados, 
com o bloqueio opcional, para os 
alimentadores de cartão.

Alta qualidade e acessibilidade

HDP5600
Disponível com recurso opcional  

de impressão frente e verso



HID® FARGO® HDP6600  
- o novo cliente exigiu a norma em 
impressão por retransferência

Opções com múltiplos recursos, que 
incluem:

• Impressão frente e verso
• Laminação sem desperdício*
• Nivelador de cartão
• Alimentador de cartão com entrada 

dupla*
• Alimentador de entrada para 200 

cartões*
• Tecnologia em codificadores 

de cartão que permite migrar 
facilmente para tecnologias de 
cartões inteligentes com contato 
e sem contato (incluindo, entre 
outras, iCLASS SE® ou MIFARE®) 
ou simples cartões de proximidade 
e tarja magnética, conforme 
necessário

• Bloqueios físicos para acesso 
aos alimentadores de cartões e 
consumíveis*

• Filme de proteção holográfico HDP 
e sobrelaminado*

• Kit de limpeza da impressora

Obtenha tudo o que você necessitar de sua 
impressora de cartões por retransferência..
Desenvolvida em seis gerações de comprovada 
tecnologia por retransferência, durante os últimos 
20 anos, a nova HID® FARGO® HDP6600 da HID 
Global®, combina recursos inéditos e inovadores, 
e tecnologia iON™ (patente requerida) com 
velocidades de impressão sem precedentes - 
tornando-a a mais avançada, eficiente e rápida 
impressora por retransferência, baseada em desktop 
, disponível no mercado atualmente.

 � Mais rápido é melhor 
Somente a HDP6600 produz cartões em alta 
definição, com até 230 cartões por hora, e dispõe 
da inovadora tecnologia iON da HID Global, para 
transferência e laminação de imagens - uma 
novidade no setor. A tecnologia iON com patente 
requerida, ou “instant on”, aquece rapidamente 
o rolo de transferência e o laminador opcional, 
permitindo que a unidade atinja a temperatura 
ideal de operação em apenas alguns segundos, 
acelerando a totalidade dos processos de 
impressão e laminação por retransferência. 
Outros produtos de laminação podem levar até 
cinco minutos para o aquecimento inicial. Com a 
HDP6600, a unidade está pronta para produzir 
cartões e identificações de alta qualidade em 
menos de 60 segundos - praticamente eliminando, 
a tão longa espera pelo primeiro cartão. Para 
cartões laminados, isso pode significar que seu 
primeiro cartão estará pronto em até 80% mais 
rapidamente, do que com outros produtos, 
podendo economizar em média até 20 horas, em 
tempo de espera por ano. 

 � Laminação sem desperdícios*, para cartões 
altamente duráveis a uma fração do custo. 
Para cartões laminados, a HDP6600 utiliza a 
inovadora tecnologia da HID Global, de laminação 
sem desperdício, eliminando a necessidade 
do filme de suporte padrão e do núcleo de 

coleta incluídos na maioria dos consumíveis 
de laminação no mercado atual. Como a única 
retransferência baseada em desktop no mercado, 
a oferecer tecnologia avançada de laminação 
sem desperdício, a HDP6600 pode reduzir 
substancialmente, em até 40%, os custos de 
materiais de grandes volumes de materiais . 
Ambas as opções de configuração, de um ou dois 
materiais, estão disponíveis para melhor atender 
às suas necessidades de laminação. 

 � Eficiente energeticamente em respeito ao meio 
ambiente 
A HDP6600 é uma solução ambientalmente 
correta e eficiente em termos energéticos, 
que contribui com as iniciativas corporativas 
sustentáveis e auxilia as organizações a 
reduzirem seus custos. A HDP6600 não reduz 
apenas o desperdício de consumíveis, de forma 
considerável, com a inovadora tecnologia de 
laminação sem desperdício*, mas ainda por seus 
atributos de conservação de energia, a impressora 
foi certificada pela GreenCircle®. Sua tecnologia 
iON, líder do setor, com controle inteligente 
de temperatura, verifica que os rolos de 
retransferência e laminação estejam energizados 
e consumam energia, apenas durante a operação. 
Isso proporciona uma eficiência de energia 
inigualável, e se traduz em economia significativa 
de energia para projetos de grande porte. Rápida, 
inovadora, rica em recursos e confiável, a HID 
FARGO HDP6600 define o novo padrão exigido 
pelo cliente na impressão de retransferência. 

 � Rápida, inovadora, rica em recursos e confiável, 
a HID FARGO HDP6600 define o novo 
padrão exigido pelo cliente na impressão de 
retransferência.

*Disponível em breve: entre em contato com o representante 
de vendas local da HID ou com o Integrador local da HID para 
obter informações adicionais.

HDP6600
Disponível com recurso opcional  

de impressão frente e verso



Proporcione uma experiência 
altamente personalizada ao cliente, 
com a emissão instantânea de 
cartões.

L A HDPii Plus auxilia a atrair novos 
clientes e a desenvolver seus negócios 
com os clientes existentes, oferecendo 
a oportunidade de criação de cartões 
altamente personalizados.

L Os cartões financeiros ficaram fascinantes.
 � Especializada em cartões financeiros. 
A impressora/codificadora FARGO HDPii Plus 
foi projetada especificamente para a emissão 
instantânea segura de cartões financeiros. A 
HDPii Plus imprime cartões financeiros em 
ambos os lados e grava dados no cartão, com 
seu codificador padrão em tarja magnética, e os 
codificadores opcionais para cartões inteligentes 
com contato e sem contato. A impressora suporta 
o padrão global seguro Europay MasterCard® 
Visa® (EMV), garantindo que os cartões sejam 
interoperáveis dentro da infraestrutura de 
pagamento global e oferecendo maior proteção 
contra fraudes. As características especiais da 
HDPii Plus viabilizam a sua conformidade com 
os requisitos de segurança das associações de 
cartões financeiros. 

 � Uma nova geração de oportunidades. 
A FARGO HDPii Plus produz a nova geração de 
cartões financeiros, sem texto em relevo na face 
frontal, e que incluem internamente cada vez 
mais, um chip inteligente com contato ou sem 
contato. A emissão instantânea abre novas e 
interessantes possibilidades, para o design e a 
personalização dos cartões. 

 � Produção de cartões simples e segura, em 
qualquer lugar.  
Com sua facilidade de utilização, operação 
confiável e baixa manutenção, a Impressora/
Codificadora de Cartões Financeiros HDPii 
Plus, proporciona às instituições a confiança 
necessária para implementar a emissão 
instantânea, para milhares de filiais. A HDPii Plus 
é surpreendentemente fácil de usar. Cartões, fitas 
e filmes HDP, são todos baseados em cartucho e 
carregam num piscar de olhos. Instruções simples 
do driver da impressora HDPii Plus, e um útil 
painel de controle LCD na própria impressora, 
tornam a operação simples e intuitiva.

A tecnologia FARGO HDP® (High 
Definition Printing ™), proporciona 
excelente qualidade de imagem em 
cartões inteligentes. O filme HDP adapta-
se com perfeição as superfícies irregulares 
criadas pelos componentes eletrônicos 
incorporados.

HDPii Plus
Disponível com opção para  

recurso de laminação



Produza identificações de forma 
confiável e continuamente - mesmo 
nos ambientes mais exigentes.
Excelente desempenho.
Com a impressora industrial de cartões/codificadora 
FARGO® HDP8500, a HID Global apresenta a 
impressora de cartões de identificação mais 
confiável, e de mais alto desempenho do setor. A 
FARGO HDP8500, com a tecnologia High Definition 
Printing™ (HDP®) da HID, é a impressora industrial 
superior, para  identificação, personalização e 
emissão de credenciais de longo prazo e alta 
produtividade. Ela é especialmente adequada para 
o alto ciclo de requisitos, nos grandes programas 
governamentais de cartões de identificação, 
condições laboriosas dos departamentos de serviços 
e ambientes exigentes em universidades e grandes 
empresas. 

 � Resultados de alta durabilidade 
A FARGO HDP8500 foi projetada para operar 
com os consumíveis mais duráveis, tornando-a 
a impressora ideal para cartões de identificação 
que precisam durar, como os utilizados em 
programas de identificação de governo. Patches 
sobrelaminados transparentes e holográficos, 
podem ser adicionados ao cartão, proporcionando 
maior durabilidade e vida útil do cartão. 

 � Maior confiabilidade do sistema para ambientes 
desafiadores. 
Áreas não climatizadas, com altas temperaturas, 
empoeiradas e com detritos, podem impactar 
rotineiramente o desempenho, afetando 
sua produtividade, bem como a qualidade e 
confiabilidade gerais da impressão. A FARGO 
HDP8500 foi projetada com proteções para os 
ambientes operacionais mais desafiadores. Seu 
sistema de fluxo de ar e filtragem, vedações 
de poeira da cobertura e sensores internos de 
temperatura, mantêm as condições ideais de 
impressão nas circunstâncias mais severas.

 � Avançado desempenho do sistema, para maior 
rendimento e segurança. 
A FARGO HDP8500 possui bloqueios físicos em 
todos os pontos de acesso, para proteção dos 
consumíveis como fita (ribbon) e filme, bem como 
os cartões, antes e depois da impressão. O acesso 
seguro bloqueia eletronicamente a impressora, por 
senha (PIN), e a decodificação avançada de dados 
(AES-256) assegura a proteção de seus trabalhos 
de impressão segura. O recurso de apagamento 
de resina da HDP8500, também elimina todos 
os dados pessoais em painéis de fitas usados,   
para reduzir ainda mais o risco de falsificação ou 
corrupção de dados. 
 
Além disso, os sobrelaminados holográficos 
ou fluorescentes (UV) podem ser adicionados 
ao cartão para fornecer um meio dinâmico e 
econômico de aumentar a segurança do cartão 
visível, oculto ou forense. Vendido separadamente, 
o HDP8500LE (Gravador a Laser) integra-se 
perfeitamente a HDP8500 e proporciona 
segurança pessoal e organizacional, gravando 
dados permanentes e inalteráveis   em cartões de 
alta tecnologia. Ideal para grandes trabalhos de 
impressão em lote, a FARGO HDP8500 da HID 
Global, possui recursos de multiprocessamento 
para aumentar significativamente o rendimento do 
cartão.  
 
Por exemplo, o sistema pode codificar um cartão, 
enquanto imprime um segundo cartão e lamina um 
terceiro.

Segurança Máxima
La A FARGO® HDP8500 está em conformidade 
com os requisitos de segurança dos emissores 
de identificações governamentais, no 
mundo inteiro, como bloqueios físicos nos 
alimentadores de entrada/rejeição, e proteção 
de cartões com impressão incorreta ou com 
erros de codificação, em uma bandeja interna 
de rejeição. A HDP8500 disponibiliza no 
momento da emissão, autorizações de trabalho 
de impressão altamente seguras, incluindo 
criptografia de dados AES-256, um recurso 
de apagamento de dados que torna ilegíveis 
as informações sobre fitas usadas, e um link 
proprietário e seguro entre as impressoras e os 
consumíveis usados em grandes projetos de 
identificação.

Máximo Rendimento
A HDP8500 suporta tiragens mais longas 
de impressão em lotes, ininterruptas e de 
alto rendimento. Os consumíveis de grande 
capacidade e os alimentadores de entrada 
de cartões, ajudam a minimizar o tempo de 
inatividade. Um ambiente de impressão limpo 
e estável, e um nivelador interno de cartões, 
garantem constantemente uma emissão de 
cartões de alta qualidade.

HDP8500
IImpressora industrial de cartões



COMPARAÇÃO  
DE PRODUTOS 

CARACTERÍSTICAS

HDP5000 HDP5600 HDP6600 HDPii Plus HDP8500

Método de impressão Retransfer  
Dye-sublimation

Retransfer  
Dye-sublimation

Retransfer  
Dye-sublimation

Retransfer  
Dye-sublimation

Retransfer  
Dye-sublimation

Impressão frente e verso Atualizável em Campo Atualizável em Campo Atualizável em 
Campo Atualizável em Campo �

Laminação em um só lado ou frente e 
verso Atualizável em Campo Atualizável em Campo Atualizável em 

Campo* Atualizável em Campo Atualizável em 
Campo

600 dpi Opcional � Por favor consulte

Interface Usuário Touch Screen �

Bloqueio do Teclado da Impressora �

Bloqueios do Hardware Físico Opcional Opcional Opcional* � �

Criptografia de Dados � � � �

Codificação em Tarja Magnética Atualizável em Campo Atualizável em Campo Atualizável em 
Campo Atualizável em Campo Atualizável em 

Campo

Codificação de Cartão Inteligente com 
Contato Atualizável em Campo Atualizável em Campo Atualizável em 

Campo Atualizável em Campo Atualizável em 
Campo

Leitora 125 khz (HID Global Prox) Atualizável em Campo Atualizável em Campo Atualizável em 
Campo Atualizável em Campo Atualizável em 

Campo

Codificação Leitura/Gravação 13.56 MHz 
(iCLASS, MIFARE, ISO 14443 A/B, ISO 

15693) 
Atualizável em Campo Atualizável em Campo Atualizável em 

Campo Atualizável em Campo Atualizável em 
Campo

Impressão e Codificação Sequencial � � � � �

Compatível com Wi-Fi** � � �

Conectividade USB � � � � �

USB e Ethernet com Servidor Interno de 
Impressão

� � � � �

Visor Gráfico SmartScreen � � � � �

Alimentador de Cartões com Entrada 
Dupla Atualizável em Campo Atualizável em Campo Atualizável em 

Campo* Atualizável em Campo �

Proteção por Senha da Impressora � � �* � �

Gravação a Laser Opcional

Módulo Codificador OSM Integrado Opcional

Nivelador de Cartão Opcional Opcional

Garantia de Três Anos � � � � �

*Disponível em breve: entre em contato com o representante de vendas local da HID ou com o Integrador local da HID, para obter 
informações adicionais.

APLICAÇÃO / IMPRESSORA HDP5000 HDP5600 HDP6600 HDPii Plus HDP8500

Identificação Coporativa � � � �

Identificação Nacional � � � �

Carteira de Habilitação � � � �

Governo / Militar � � � �

Governo Estadual e Municipal � � � �

Transportes � � � �

Saúde � � �

Universidades � � � �

Eventos � � �

Instituições Financeiras �

MERCADOS DE APLICAÇÃO
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