
FARGO® HDP5600 
Impressora/Codificadora de alta definição

Soluções de
impressão e
codificação



Imagens e textos mais nítidos e precisos 
para qualquer organização. 
Cores vibrantes. Imagens e textos nítidos. 
Qualidade inigualável. Os cartões de 
identificação impressos na impressora/
codificadora de cartões FARGO® HDP5600 
fazem mais do que proteger sua organização 
- eles refletem o valor que você coloca em 
sua marca. A HDP5600 produz cartões de 
identificação com a mais alta qualidade de 
imagem e de texto disponível, tornan- 
do-se uma escolha inteligente para lojas de 
varejo, instalações de recreação e qualquer 
organização cuja imagem da marca é essencial. 
Não são apenas as cores mais brilhantes e 
imagens mais nítidas, mas os recursos de 
impressão de alta qualidade em resina e 
com 600 dpi da HDP5600 permitem que 
você imprima pequenos textos e códigos de 
barras com precisão e nitidez jamais vistas. A 
HDP5600 também conta com um utilitário de 
diagnóstico Workbench™ e uma ferramenta 
Color Assist™ integrados para ajudar sua 
organização a combinar melhor spot colors em 
logotipos de empresas e marcas de serviço. 
Potencializando a opção 600 dpi, a impressora 
pode até reproduzir com precisão caracteres 
complexos, como Kanji, árabe e cirílico.

Ela também é ideal para organizações que 
exigem mais funcionalidade de seus cartões 
de identificação. Agências governamentais, 
instituições de saúde, empresas e corporações, 
programas de fidelidade e de associação, 
e faculdades e universidades estão 
expandindo seu uso de cartões inteligentes 
multifuncionais. As opções de codificação 
permitem a configuração da HDP5600 para 
produzir cartões inteligentes com e sem 
contato altamente seguros que atendam suas 
necessidades específicas. E a qualidade de 
impressão nunca é prejudicada: como essas 
imagens e textos precisos são impressos em 

Aprimore seus cartões de alta definição 
com a qualidade de impressão de 
precisão da FARGO® HDP5600

Impressão em alta definição (HDP®) 
HDP em 600 dpi oferece a mais alta 
qualidade de imagem em camadas sobre 
os cartões de maior utilização. O filme 
HDP é fundido às superfícies de cartões 
inteligentes ou de proximidade, de acordo 
com os sulcos e recortes formados pelos 
eletrônicos embarcados no interior do 
cartão.  Como resultado, as imagens e 
textos impressos no cartão são mais nítidos 
e vibrantes.

filme de alta definição, em vez de diretamente 
no cartão, a superfície muitas vezes irregular 
dos cartões tecnológicos não comprometerá 
a qualidade de imagem. A HDP5600 também 
pode imprimir até a extremidade dos contatos 
de chip inteligente e praticamente além da 
borda de cada cartão para que as imagens 
fiquem sempre nítidas.

Os recursos Wi-Fi® da impressora também 
lhe permitem produzir IDs de alta definição 
a qualquer hora, em qualquer lugar. Uma 
cadeia de varejo, por exemplo, pode distribuir 
a emissão de cartões em rede para qualquer 
local. Em um campus corporativo ou 
universitário, um conjunto de impressoras/ 
codificadores pode ser configurado em 
um local central para produção em larga 
escala. A porta Ethernet e o servidor de 
impressão interno da impressora oferecem a 
conectividade necessária para praticamente 
qualquer operação em rede.

Confiabilidade e tecnologia HDP® de quinta 
geração comprovada. 
A HID Global apresentou a impressão de alta 
definição (HDP) em 1999 e temos aperfeiçoado 
a tecnologia desde então. A HDP5600 reflete 
nosso compromisso com a inovação inspirada 
no cliente e a evolução da nossa família de 
soluções de impressão de alta definição. 
Confiável e robusta, a quinta geração de 
impressora/codificadora de cartões HDP5600 
da HID Global oferece qualidade de impressão 
com a qual sua organização pode contar e 
os avanços tecnológicos que você deseja. 
Além disso, confiabilidade de quinta geração 
significa mais tranquilidade e menos tempo de 
inatividade da impressora - e como a cabeça 
de impressão nunca entra em contato com 
superfícies de cartões ou detritos, ela nunca 
é danificada no processo de impressão. Na 
verdade, ela tem uma garantia vitalícia. 

Impressora/codificadora frente e verso

Opções da bandeja de alimentação com entrada dupla e 
laminação
Um sistema flexível e modular que pode 
crescer com suas necessidades. 

A HDP5600 oferece a versatilidade para 
atender às suas necessidades de aplicação 
de cartão atuais e no futuro. Com módulos 
adicionais de impressão frente e verso, 
codificação e laminação, a arquitetura 
flexível do sistema permite aumentar ou 
reduzir a produção instantaneamente. 
Para maior capacidade do sistema, uma 
bandeja de alimentação com entrada dupla 
opcional lhe permite gerenciar facilmente 
vários tipos de cartão e volumes mais 
elevados, agilizando até mesmo os maiores 
trabalhos de produção. E para impressão 
e codificação em um processo único e 
sequencial, a HID Global oferece várias 
opções de codificador atualizável em 
campo. Ela também é a mais eficiente com 
melhorias em todos os níveis, incluindo 64 
MB de memória e um conjunto abrangente 
de ferramentas de integração, tornando-a 
fácil de usar e fácil de manter com apenas 
um treinamento básico. Por fim, como a 
HDP5600 se integra facilmente com outros 
produtos dentro do portfólio HID Global, 
você pode potencializar seus investimentos 
Genuine HID Technology ™ existentes.



Onde a alta qualidade encontra a economia
A HDP5600 é uma das impressoras de 
transferência reversa que tem o preço mais 
econômico do mercado atual e oferece a 
solução de 600 dpi disponível mais acessível, o 
que torna a HDP5600 uma solução ideal para 
uma ampla gama de organizações. Além disso, 
as fitas de meio painel estão disponíveis para 
uso em sua impressora HDP5600, reduzindo 
ainda mais o custo por imagem em até 30 por 
cento.

Para maior proteção, o filme HDP altamente 
durável é opcional e fornece ainda mais 
resistência à abrasão. Com o uso de materiais 
novos e avançados, este filme HDP é três vezes 
mais durável do que filmes de retransferência 
padrão e podem prolongar a vida útil de um 
cartão tradicional em dois a quatro anos - 
tudo sem a necessidade de investimentos 
adicionais em hardware extra de laminação 
e sobrelaminados para proteção de cartões. 
Ao abdicar desses produtos adicionais, as 
organizações podem reduzir o custo do 
equipamento de personalização de cartões em 
até 45% e dos materiais em 25% ou mais.

Somente com a HDP5600 você tem as opções 
mais amplas para manter o custo mínimo por 
cartão, reduzindo o custo total de propriedade.

Maior segurança e durabilidade do cartão
Os cartões produzidos por soluções de 
impressão de alta definição são mais seguros 
e duráveis do que outros tipos de cartões. Eles 
deixam a falsificação inerentemente evidente - 
se um falsificador tenta descascar as camadas, 
a imagem basicamente se destrói. Eles também 
resistem ao desgaste por uso com a colocação 
de uma camada durável de filme HDP entre a 
imagem do cartão e o mundo exterior. 

Para maior durabilidade e segurança, com 
a altamente versátil HDP5600 também é 
possível adicionar um filme HDP holográfico ou 
sobrelaminado holográfico na parte da frente de 
um cartão de identificação. Um sobrelaminado 
em ambos os lados duplica a proteção - e a 
HDP5600 lamina os dois lados de um cartão 
simultaneamente.

Aprimore suas impressões de cartão
Somente uma impressora de cartões oferece 
tecnologia de retransferência de 5ª geração 
para todas as necessidades - desde cartões 
de identificação com foto nítida e vibrante a 
aplicações multifuncionais de alta segurança, 
a HDP5600 cumpre a promessa de máxima 
qualidade de imagem e de confiabilidade 
da impressora, tudo a um preço acessível. 
Encontre um Advantage Partner ou integrador 
HID perto de você, acesse hidglobal.com.

 Visão geral das especificações  (especificações completas da HDP5600 disponíveis em hidglobal.com)

Método de impressão: Sublimação de tinta HDP/Transferência térmica em resina

Resolução: 600 dpi (23,6 pontos/mm) ou 300 dpi (11,8 pontos/mm)

Cores: Até 16,7 milhões/256 tons por pixel

Velocidade de impressão
(modo lote):**

• até 18 segundos por cartão/200 cartões por hora (K* com retransferência)
• até 24 segundos por cartão/150 cartões por hora (YMC* com retransferência)**
• até 29 segundos por cartão/124 cartões por hora (YMCK* com retransferência)**
• até 40 segundos por cartão/90 cartões por hora (YMCKK* com retransferência)**
• até 35 segundos por cartão/102 cartões por hora (YMCK* com retransferência 

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

e laminação simultânea frente e verso)**

Tamanhos de cartão 
padrão aceitos: CR-80 (3,375˝ C x 2,125˝ L/85,6 mm C x 54 mm L)

Espessuras de cartão aceitas: 0,030˝ (30 mil) a 0,050˝ (50 mil)/0,762 mm a 1,27 mm

Capacidade de alimentação 
de cartões: 100 cartões (0,030˝/0,762 mm)

Capacidade da bandeja de saída 
de cartões: 200 cartões (0,030˝/0,762 mm)

Drivers de software:
Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / 
Server 2008 R2 / Server 2003 R2 / Server 2003 R1,
Mac OS X v10.10 / v10.9 / v10.8 / v10.7 / v10.6 e Linux*** 

Área de impressão: Além da borda em cartões CR-80

Garantia:
• Impressora - Três anos, incluindo um ano de suporte gratuito ao mutuário da 
impressora (somente nos EUA); 
 Programa de garantia estendida opcional (somente nos EUA)

Opções:

• Bandeja de alimentação com  
entrada dupla

• Módulo de laminação de cartão – frente 
ou frente e verso (simultaneamente)

• Codificação de cartões inteligentes 
(com e sem contato) 

• Impressão frente e verso
• Travas físicas para bandejas de cartão  

e acesso a consumíveis

• Kit de limpeza da impressora
• Codificação de tarja magnética
• Bandeja de alimentação para 200 

cartões
• Sistema seguro de consumíveis 

proprietários
• Personalização segura de 

sobrelaminado e filme HDP 
holográfico

• Módulo Wi-Fi® 

Software incluído Utilitário de diagnóstico FARGO Workbench com correspondência spot color 
Color Assist

* Indica o tipo de fita e o número de painéis de fita impressos, sendo Y = amarelo, M = magenta, C = ciano, K = resina preta, I = inibição, F = fluorescente, 
H = selo térmico.

** A velocidade de impressão indica uma velocidade de impressão aproximada e é medida com base no tempo em que um cartão cai na bandeja de 
saída até o momento em que o cartão seguinte cai na bandeja de saída. As velocidades de impressão não incluem o tempo de codificação ou o tempo 
necessário para o computador processar a imagem. O tempo de processamento depende do tamanho do arquivo, da resolução de impressão, da CPU, 
da quantidade de memória RAM e da quantidade de recursos disponíveis no momento da impressão. 

*** Disponibilidade de suporte para driver Linux prevista para o primeiro trimestre de 2016. Versões do Linux: Ubuntu 10.04 / 12.04 / 14.04, Debian 6 / 7 / 8, 
Fedora 20 / 21 / 22, openSUSE 13.1 / 13.2

IDs governamentais 
Seja para carteiras de 
motorista, identidades 
nacionais ou crachás de 
funcionários e prestadores 
de serviços, as agências 
governamentais exigem 

a emissão de cartões confiáveis e seguros. 
A HDP5600 é uma impressora/codificadora 
versátil, fácil de usar e de baixo custo para 
produção de identificações governamentais 
duráveis e altamente seguras. Seus recursos 
de impressão de alta definição produzem 
cartões resistentes ao desgaste por uso, 
quebra e adulteração. As Soluções de 
Segurança Visual Opcionais (Optional Visual 
Security Solutions, em inglês) oferecem maior 
dissuasão contra fraude e falsificação.

IDs corporativas 
De grandes corporações 
a pequenas empresas, 
a HDP5600 está 
otimizando a emissão de 
cartões de identificação 

multifuncionais de funcionários, usados 
para identificação visual, controle de ponto, 
controle de acesso e funções de pagamento. 
Em um processo único e sequencial, a 
impressora personaliza cartões inteligentes 
com texto e cor, e grava dados de acesso 
pré-programados no cartão. O processamento 
sequencial da impressora economiza tempo, 
acelera a emissão da ID e efetivamente reduz 
erros de inclusão de dados que ocorrem 
no processo comum de personalização de 
cartões e codificação de dados em duas 
etapas. 

IDs de estudantes 
A antiga identificação com 
foto dos estudantes é o 
cartão multifuncional da 
atualidade nos campi de 
escolas e universidades 

em todo o mundo. Um único cartão pode 
ser usado para o acesso físico aos edifícios, 
acesso lógico a redes, retiradas na biblioteca 
e outros serviços, além de transações sem 
dinheiro e com cartão de débito dentro e 
fora do campus. A HDP5600 faz a emissão 
imediata dessas IDs multifuncionais de 
estudante de maneira rápida e eficiente. 
Para IDs que sofrem muito desgaste por uso, 
a tecnologia robusta, segura e à prova de 
falsificações de impressão em alta definição é 
a escolha certa.

A próxima geração 
de aplicações de cartão 
inteligente. 
Com a HDP5600, você pode imprimir em alta 
definição e codificar cartões multifuncionais 
para uma variedade de aplicações:
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