SEZNAM TECHNICKÝCH ÚDAJŮ

Způsob tisku: HDP® sublimační přenos barviva / termální přenos rezinu
Rozlišení: 600 dpi (23,6 bodů/mm)
Barvy: Až 16,7 milionu / 256 odstínů na bod
● Plnobarevná s rezinovým černým panelem, YMCK*, 750 tisků
Volby tiskové pásky: ● Plnobarevná se dvěma rezinovými černými panely, YMCKK*, 600 tisků
Brzy budou k dispozici další konfigurace pásky. Další informace Vám poskytne Váš zástupce korporace HID - firma SOVTE
nebo Váš místní integrátor produktů HID.
Volby HDP filmu: Průhledný, 1500 tisků
BRZY BUDOU DOSTUPNÉ S nadcházejícím uvedením laminačního modulu tiskárny HDP6600 na trh budou k dispozici
Volby laminačních pásek:
různé laminační pásky.Další informace Vám poskytne Váš zástupce korporace HID - firma SOVTE nebo Váš místní
integrátor produktů HID.
V dávce:
Rychlost tisku:** ● Až 230 karet za hodinu / 16 vteřin na jednu kartu (páska YMCK* s přenosem barviva)
● Až 126 karet za hodinu / 29 vteřin na jednu kartu (páska YMCKK** s přenosem barviva)
Přípustné rozměry standardních CR-80 (3,375" délka x 2,125" šířka / 85,6 mm délka x 54 mm šířka)
karet:
Oblast tisku: Přes hrany karet typu CR-80
Akceptované tloušťky karet: 0,030" (30 mil) až 0,040" (40 mil) / 0,762 mm až 1,01mm
Přípustné typy karet: ABS, PVC, PET, PETG, proximity, smart karty a karty s magnetickým proužkem, optické paměťové karty, polykarbonátové.
Kapacita vstupního zásobníku karet: 100 karet (0,030˝ / 0,762 mm)
Kapacita výstupního zásobníku karet: 200 karet (0,030˝ / 0,762 mm)
Čištění karet: Vyměnitelný váleček pro čištění karet (přiložen ke každé tiskové pásce)
Paměť: 1 GB RAM
Displej: Pro uživatele přívětivý grafický OLED ovládací panel SmartScreenTM
Softwarové ovladače: Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Server 2016 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2
Podporované technologie smart karet a karet s magnetickým proužkem: Čtečka 125kHz (HID Prox); kodér pro čtení/zápis
13,56 MHz (iCLASS® Standard/SE/ SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B,
Možnosti kódování: ISO 15693); kodér kontaktních smart karet čte z /zapisuje na všechny paměťové a mikroprocesorem vybavené smart karty
dle standardu ISO7816 1/2/3/4 (T=0, T=1) a na synchronní karty; kódování duálního vysoko / nízkokoercitivního
magnetického proužku ISO, stopy 1, 2 a 3.
Podpora programování osobních iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox (další informace lze rovněž nalézt v
dokladů: dokumentaci Moduly pro kódování karet určené pro tiskárnu FARGO HDP6600)
Rozhraní: USB 2.0 a Ethernet (100 Mbps) s interním tiskovým serverem
Provozní teplota: 65° až 90° F / 18° až 32° C
Vlhkost: 20 - 80% nekondenzující
● HDP6600: 13,0" výška x 14,5" šířka x 14.0" hloubka / 330mm výška x 368mm šířka x 305mm hloubka
Rozměry: ● HDP6600 + modul pro oboustranný potisk: 13,0" výška x 19,75" šířka x 12,0" hloubka / 330mm výška x 502mm šířka x
305mm hloubka
● HDP6600: 21,0 liber / 9,5 kg
Hmotnost:
● HDP6600 + modul pro oboustranný potisk: 24,6 liber / 11,2 kg
Certifikáty***: UL, CE, FCC, BSMI, MIC, EAC, RCM, CCC, KCC, S-Mark
Napájecí napětí: 100-240 Vstř., max. 2,5A
Frekvence napájecího napětí: 50 Hz / 60 Hz
Vlastnosti ohledně šetrnosti k Tiskárna pro potisk karet má certifikát GreenCircle® (základní modely, pouze bez kodérů)
životnímu prostředí/úspory energie
● Tiskárna - 3 roky včetně jednoroční bezplatné servisní podpory pro nájemce tiskárny; volitelná rozšířená záruka (max.+ 3
Záruka: roky od konce výroby);
● Tisková hlava - doživotní; neomezený počet průchodů karet
Tiskárny /kodéry karet FARGO vyžadují pro jejich řádnou činnost vysoce specializovaná provozní média. Aby se
Materiály typu FARGO Secure: maximalizovala kvalita a trvanlivost potištěných karet, životnost tiskové hlavy a spolehlivost tiskárny/kodéru, je zapotřebí
používat pouze materiály korporace HID typu Secure. Nepoužívání materiálů HID Secure, má za následek ztrátu záruky
poskytované korporací HID (pokud to v dané zemi není zakázáno zákonem).
Oboustranný potisk karet, vyrovnávač karet, kodér magnetického proužku, kodér kontaktních smart karet, moduly pro
kódování bezkontaktních smart karet, vstupní podavač pro 200 karet, sada pro čištění tiskárny. Brzy budou k dispozici:
Doplňky:
Modul pro laminaci karet materiálem LMX (je k dispozici konfigurace pro jeden nebo dva různé materiály), modul dvojitého
vstupního podavače karet, fyzické zámky pro přístup k podavačům a spotřebním materiálům obsaženým v tiskárně, systém
zabezpečení vlastnictví spotřebních materiálů, holografické laminační fólie podle návrhu zákazníka.
Software: V ovladači tiskárny je obsažen diagnostický program FARGO s nástrojem Color Assist pro sladění barevných bodů
* Udává typ pásky a počet tiskových panelů, přičemž Y=žlutý panel, M=panel barvy magenta, C=panel barvy cyan, K=rezinový černý panel, I=panel zabraňující potisku oblastí, které nemají být
potištěny, F=fluorescenční panel, H=teplem těsnící panel Heat Seal pro povrchy, které se obtížně potiskují.
** Rychlost tisku udává průměrnou rychlost tisku měřenou od vysunutí karty do výstupního zásobníku do zavedení, zpracování a vysunutí následující karty do výstupního zásobníku. Rychlost
tisku nezahrnuje čas strávený kódováním karty a čas potřebný pro zpracování tiskových dat v PC. Doba zpracování je závislá na velikosti tiskového souboru, rozlišení tiskové hlavy, typu CPU,
velikosti operační paměti a množství dostupných zdrojů v průběhu tisku.
***Další informace ohledně certifikátů Vám poskytne Váš zástupce korporace HID - firma SOVTE nebo Váš místní integrátor produktů HID.
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