
Řešení pro tisk 
a kódování 

karet 

Tiskárny FARGO
® 

s přímým potiskem karty 



Jednoduché. Spolehlivé. Cenově výhodné. 

Podporované zárukou standardu Genuine HID 

Univerzálnost spojená s jednoduchostí 

Zdokonalené tiskárny FARGO
®
 s přímým 

potiskem karty (DTC
®
) nové generace jsou 

snadno použitelné, spolehlivé a cenově 
výhodnější než kdykoliv předtím. Mají 
mnohem rozsáhlejší sadu vysoce 
hodnotných funkcí a mnohem lepší 
podporu, než by bylo možné od kooperace 
HID Global očekávat. Široká škála našich 
výrobků pro výdej zabezpečených karet 
zahrnuje vše, počínaje tiskárnami typu 
plug-and-play pro přímý výdej 
jednoduchých karet, až po, v tomto odvětví 
průmyslu nejdůmyslnější, řešení pro tisk a 
kódování, která zajišťují nejvyšší možnou 
úroveň zabezpečení identity. 

Nyní můžete tisknout karty a doklady 
neuvěřitelně vysoké kvality kdekoliv a 
kdykoliv potřebujete. 

 

Investice s jistotou 

Kdykoliv nakupujete od korporace HID 
Global, investujete s klidnou myslí. Vzhledem 
k desítkám tisíc systémů tiskáren FARGO 
DTC, které byly až doposud celosvětově 
nainstalovány, Vám korporace HID Global v 
současnosti poskytuje nejrozsáhlejší portfolio 
důvěryhodných a bezpečných řešení pro tisk 
a kódování, schopných úplné spolupráce s 
jinými systémy. Kromě toho jsou řešení 
FARGO korporace HID Global navrhována a 
zhotovována v továrnách s certifikátem 
ISO:9001, podporována celosvětově 
dosažitelnými zárukami, nepřetržitým 
sledováním stavu tiskárny a dokonalou 
technickou podporou. Toto je závazek 
standardu Genuine HID

®
 vůči Vám, našemu 

zákazníkovi a z tohoto důvodu vždy obdržíte 
nejvyšší úroveň kvality výrobku a služeb. 
Zaručeně. 

 



Řešení plug-and-play, 

jednoduché jako raz dva tři. 

Jednoduchá, spolehlivá a cenově výhodná 
personalizace identifikačních karet s fotografiemi. 

 

C50 

Nyní můžete mít ověřenou, prémiovou kvalitu 
od korporace HID Global za novou, příznivou 
cenu. 
Nová tiskárna FARGO

®
 C50 korporace HID 

Global uvádějící tuto řadu tiskáren je navrhnuta 
tak, aby jí bylo možné používat ihned po vyjmutí 
z krabice, což znamená, že můžete 
neuvěřitelně snadno zhotovovat během 
několika minut personalizované identifikační 
karty, kdekoliv a kdykoliv. 

Má úhledný, kompaktní design, nevyžaduje 
prakticky žádnou údržbu a lze ji snadno umístit i 
do nejmenších kanceláří, což Vám umožňuje: 

 Zhotovovat na požádání vysoce kvalitní, 
 vizuálně líbivé  identifikační průkazky. 
 Zakomponovaná aplikace pro tvorbu 
 identifikačních průkazů Swift ID

®
 od 

 korporace HID Global  umožňuje prakticky 
 komukoliv produkovat během několika 
 okamžiků vlastní osobní doklady - bez 
 nutnosti instalovat jakýkoliv jiný software a 
 bez dalších nákladů vznikajících 
 produkcí Vašich identifikačních nebo 
 návštěvnických průkazů jinou firmou. 
 

 Provozujte vaši tiskárnu bez  asistence 
 IT specialisty. Univerzální kazeta pro 
 tiskárnu C50 obsahující tiskovou pásku a 
 systém čištění karet je navrhnuta s 
 ohledem na  efektivitu a může být podle 
 potřeby během několika minut vyměněna a 
 znovu vložena do tiskárny. Intuitivní 
 diagnostický program FARGO 
 Workbench™ automaticky sleduje  stav 
 provozu tiskárny, takže můžete na první 
 pohled vidět, kdy má být provedena její 
 pravidelná údržba. 

 Získejte prémiovou kvalitu standardu 
 Genuine HID bez prémiové ceny. 
 Nejnovější cenová  nabídka korporace HID 
 Global je  taková, že organizace jakéhokoliv 
 typu mohou  produkovat skvěle  vyhlížející 
 identifikační doklady bez  ohledu na jejich 
 finanční rozpočet. Protože jste podporováni 
 zárukou nejlepšího výrobce a vynikající 
 podporou zákazníka, neobávejte se ničeho a 
 začněte ihned tisknout. 
 

Tiskárna s přímým potiskem karty 
FARGO® C50 (DTC

®
) vyniká 

jednoduchostí. Protože je navrhnuta tak, 
aby jí bylo možné prakticky ihned používat, 
lze ji vyjmout z krabice a během několika 
minut zahájit tisk plnobarevných 
personalizovaných karet. 
 

Software pro tvorbu identifikačních průkazů 
Swift ID

®
, který je v ní zakomponován, 

odstraňuje potřebu instalace dalšího 
programu pro návrh karet, takže tiskárna je 
připravena k provozu ihned po vyjmutí z 
krabice. 
 
 



DTC1250e 

1000Me 

Tiskárna pro přímý potisk karet/kodér 
FARGO DTC1250e produkuje vysoce 
kvalitní, zabezpečené doklady - rychle. 
Jednobarevná tiskárna pro přímý potisk 
karet/kodér FARGO DTC1000Me je 
ideálním řešením pro ekonomický, 
jednobarevný tisk například věrnostních 
karet nebo rychlou personalizaci předem 
potištěných karet. 

Robustní řešení pro vaše 

rostoucí podnikání. 

Praktické a flexibilní doplňky pro produkci vysoce kvalitních osobních dokladů 

 

Pomocí nového příslušenství DTC Wi-Fi
®
 

můžete tisknout kontrastní, plnobarevné 
identifikační a technologické karty kdykoliv 
a kdekoliv je budete potřebovat. 

Pokud hledáte flexibilitu a přídavné zabezpečení 
bez prémiové ceny, má pro vás korporace HID 
Global dvě řešení: tiskárnu FARGO

®
 

DTC1000Me pro tisk a kódování svěžích, 
návštěvnických nebo identifikačních průkazů a 
tiskárnu FARGO DTC1250e, nejrychlejší tiskárnu 
v této třídě tiskáren, která vám umožní 
produkovat o 50% více vizuálně líbivých, 
plnobarevných osobních dokladů za stejnou 
dobu. 

Získejte maximální efektivitu a ochranu dat 
za cenu, kterou si můžete dovolit. Pomocí 
tiskáren DTC1000Me nebo DTC1250Me můžete: 

 Navrhovat vlastní, vysoce zabezpečené, 
 vizuálně líbivé identifikační karty. Nyní 
 můžete šetřit čas a peníze odstraněním 
 nákladů spojených s produkcí 
 personalizovaných identifikačních karet. Obě 
 tiskárny jsou dodávány se zakomponovaným 
 softwarem pro tvorbu identifikačních průkazů 
 Swift ID

®
 korporace HID Global. Produkujte 

 jednoduché, jednobarevné členské průkazky 
 nebo návštěvnické vizitky pomocí tiskárny 
 DTC1000Me nebo použijte tiskárnu 
 DTC1250e, s níž můžete během několika 
 okamžiků generovat osobní doklady s živými 
 barvami. 

 Je rovněž dostupný software korporace HID 
 Global pro personalizaci karet Asure ID

®
, 

 který poskytuje ještě větší flexibilitu návrhu a 
 výdeje paměťových personalizovaných karet 
 podle vašich potřeb, včetně čárových kódů 
 nebo firemních značek. 
 

 V jediném a bezproblémovém kroku 
 tiskněte  a kódujte vaše doklady pro 
 fyzický přístup. 

 Pomocí kodéru karet typu iCLASS SE
®
 

 korporace HID Global vestavěného 
 ve Vaší tiskárně FARGO dokážete s jediným 
 zařízením jak personalizovat, tak i kódovat ID 
 karty, vše v jediném procesu výdeje. V 
 kartách mohou být zakódovány specifické 
 informace o zaměstnanci nebo firmě a lze je 
 naprogramovat tak, aby byly funkční se 
 širokou škálou systémů řízení fyzického 
 přístupu nacházejících se kdekoliv ve světě. 
 Můžete zorganizovat vaše procesy 
 objednávání, správy zásob a výdeje karet do 
 jediného kroku a poskytnout vaší organizaci 
 maximální dohled, flexibilitu a zabezpečení. 

 Tiskněte kdekoliv a kdykoliv - i ze 
 vzdálených míst. Dnešní spotřebitelé 
 oceňují pohodlí a flexibilitu a očekávají, že 
 mohou dostávat výrobky a služby kdykoliv a 
 kdekoliv je potřebují. 
 Nové zdokonalené tiskárny korporace HID 
 Global vybavené Wi-Fi

®
 rozhraním mají 

 konkurenční výhodu, neboť s nimi lze 
 navrhovat a produkovat identifikační nebo 
 členské průkazy z libovolného místa a 
 kdykoliv. 
 



DTC4250e 

Řešení na profesionální úrovni 
poskytující maximální 

zabezpečení. 

Velkoobjemová produkce zabezpečených 
karet a personalizovaných dokladů. 

 

DTC4500e 

Tiskárna s přímým potiskem karty/kodér 
FARGO

® 
DTC4250 je ideálním řešením pro 

organizace střední velikosti, které hledají 
možnosti produkce skvěle vyhlížejících karet 
pro vstup zaměstnanců, karet s fotografiemi a 
členských nebo věrnostních karet. Její 
modulární, rozšířitelná konstrukce 
zjednodušuje její zdokonalování, přechod na 
vyšší úroveň zabezpečení a zvyšuje tak 
funkčnost. 
Tiskárna s přímým potiskem karty/kodér 
FARGO

®
 DTC4500e je prvotřídní volbou pro 

rychlý tisk velkých objemů karet a kódování 
dokladů s vysokým zabezpečením. Pokud 
hodláte produkovat plnobarevné karty, které 
jsou prakticky nepadělatelné, vyberte si 
laminační fólie s ochrannými prvky podle 
požadavků zákazníka. 

Obě tiskárny mají grafický displej 
SmartScreen™ s vysokým rozlišením 
a s rozhraním, které je přívětivé pro uživatele 
a které během celého procesu tisku 
poskytuje náležité pokyny. 

Profesionální řada tiskáren korporace HID Global je 
určena pro střední až velké společnosti, školy a 
instituce státní správy hledající spolehlivá řešení s 
dlouhou výdrží, která snášejí požadavky na 
každodenní zabezpečený tisk. S výrobky této řady 
je možné rychle a snadno produkovat velké 
množství velmi trvanlivých dokladů. S tiskárnou 
DTC4250e nebo DTC4500e můžete: 

 Zajistit ochranu Vašich zabezpečených 
 identifikačních průkazů proti padělání. 

 Tiskárny DTC4250e a DTC4500e korporace  HID 
Global přicházejí na trh s dalšími  bezpečnostními 
funkcemi, které pomáhají  zajistit, že vámi 
vytištěné osobní doklady  nebude možné snadno 
zdvojit. Těmito  funkcemi jsou ochrana heslem a 
dekódování  dat přímo v tiskárně, zamykatelné 
zásobníky karet umožňující správu karet různých 
typů pro návštěvníky a zaměstnance a software 
Color  Assist™ napomáhající sladit barevné  body, 
 čímž se zajišťuje přesná reprodukce složitých 
 grafických předloh, jako například  firemních 
 značek nebo fotografií zaměstnanců. 

 Zvolit doplňky, které splňují Vaše současné 
 a budoucí bezpečnostní požadavky. 

 Jednou z vlastností flexibilních a rozšířitelných 
 profesionálních tiskáren korporace HID Global 
 je modulární konstrukce, která je umožňuje 
 snadno a kdykoliv zdokonalit v závislosti 
 na konkrétních potřebách Vaší organizace. 
 Pokud potřebuje vytisknout další, 
 

 specifické informace o společnosti, 
 například čárový kód nebo digitální podpis 
 na zadní stranu karty, zvolte si modul pro 
 oboustranný potisk karty. Cenově efektivními 
 a dynamickými prostředky pro zvýšení 
 zabezpečení a trvanlivosti karet jsou rovněž 
 holografické nebo fluorescenční (UV) 
 laminační fólie. Dalšími doplňky jsou Wi-Fi

®
 

 příslušenství, které umožňuje tisknout  pomocí 
 libovolné zabezpečené sítě a/nebo 
 zakomponovaný kodér karet typu iCLASS 
 SE

®
, který umožňuje od začátku až po 

 dokončení vytvářet, kódovat a provádět 
 správu Vašich karet pro zabezpečení vstupu 
 nebo platebních karet. 

 Spoléhat na korporaci HID, která chrání 
 Vaše osoby, Váš majetek a data. S 
 desítkami tisíc celosvětově používanými 
 tiskárnami typu  DTC dokáží řešení FARGO

®
 

 plně spolupracovat s dalšími produkty 
 ekosystému  zabezpečení identity korporace 
 HID, například se softwarem pro personalizaci 
 karet Asure  ID

®
, s řešeními softwaru pro 

 správu zabezpečení návštěvníků EasyLobby
®
 

 nebo se zakomponovaným kodérem karet 
 typu iCLASS SE, což vám umožňuje 
 produkovat smart karty podle zvláštních 
 požadavků vašeho podnikání. S podporou 
 záruky Genuine HID si můžete být zcela jisti, 
 že Vaši zaměstnanci, návštěvníci, Vaše 
 provozovny a data jsou vždy bezpečné. 
 
 



 

 

 

 
 C50 DTC1000Me DTC1250e DTC4250e DTC4500e 

Metoda tisku 
Sublimační přenos 
barviva; termální 
přenos  rezinu 

Termální přenos 
  rezinu 

Sublimační přenos 
barviva; termální 

přenos rezinu 

Sublimační přenos 
barviva; termální 

přenos rezinu 

Sublimační přenos 
barviva; termální 

přenos rezinu 

Potisk obou stran karty nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é objednat s tiskárnou lze přidat později lze přidat později 

Swift ID™ ano ano ano ano ano 

Kódování magnetického proužku nepoužitelný/á/é lze přidat později lze přidat později lze přidat později lze přidat později 

Kódování kontaktních smart karet nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é objednat s tiskárnou lze přidat později lze přidat později 

Čtečka 125 kHz (HID Global Prox) nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é objednat s tiskárnou lze přidat později lze přidat později 

Kodér pro čtení/zápis 13,56 MHz (iCLASS
®
, MIFARE

®
, ISO 

14443 A/B, ISO 15693) 
nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é objednat s tiskárnou lze přidat později lze přidat později 

Současný potisk a kódování nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é ano ano ano 

Wi-Fi
®
 výbava nepoužitelný/á/é ano ano ano ano 

Technologie přepisu ano ano ano ano ano 

Připojení pomocí rozhraní USB 2.0 ano ano ano ano ano 

Rozhraní USB a Ethernet s interním tiskovým serverem nepoužitelný/á/é objednat s tiskárnou ano ano ano 

Tlačítka indikující změnou barvy stav tiskárny ano ano ano ano ano 

Grafický displej SmartScreen™ nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é ano ano 

Používání kazety s páskou typu EZ ano ano ano ano ano 

Používání výměnné pásky typu ECO ano ano ano pouze rezinová ano 

Vstupní/výstupní zásobník karet na téže straně tiskárny nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é lze přidat později lze přidat později 

Dvojitý vstupní zásobník karet nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é objednat s tiskárnou lze přidat později ano 

Ochrana tiskárny heslem nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é ano ano 

Fluorescenční panel (UV tisk) nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é ano ano 

Současná laminace jedné nebo obou stran karty nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é nepoužitelný/á/é lze přidat později 

Certifikovaný výrobek označený značkou ENERGY STAR® ano ano ano ano 
pouze tiskárny 
bez laminace 

Víceletá záruka dva roky tři roky tři roky tři roky tři roky 

 

 

 
 

APLIKACE / TISKÁRNA C50 DTC1000Me DTC1250e DTC4250e DTC4500e 

Firemní průkazy ano ano ano ano ano 

Sport a volný čas ano ano ano ano  

Fitness centra ano ano ano ano  

Věrnostní programy ano ano ano ano  

Kasina ano ano ano ano ano 

Doprava ano ano ano ano  

Dvanáctileté školy ano ano ano ano  

Finanční instituce  ano    

Zdravotnictví  ano  ano ano 

Výroba    ano ano 

Státní a místní správa   ano ano ano 

Univerzity    ano ano 

Vládní / armádní instituce    ano ano 

Řidičské průkazy     ano 

Občanské průkazy     ano 

 

POROVNÁNÍ VÝROBKŮ 
   FUNKCE 

  APLIKACE NA TRHU 
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