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 Cenově výhodná – Ekonomický a spolehlivý výdej identifikačních průkazů. 

 Pohodlná obsluha – Plug-and-play, vyžaduje pouze minimální údržbu. 

 Efektivní – Provádí personalizaci karet a pokud je vybavena příslušným doplňkem, 
 současně i kódování magnetického proužku. 

 Spolupracující – Kompatibilní se softwarem pro personalizaci karet Asure ID
®
, 

 softwarem pro zabezpečení kontroly návštěvníků EasyLobby
® 

i s podobnými aplikacemi 
 jiných producentů. 

 Zvýšená ochrana dat – Data odesílaná do tiskárny jsou zabezpečena kódováním AES-256 
 a  v tiskárně jsou dekódována. 
 

Jednobarevná tiskárna karet FARGO
® 

DTC1000Me poskytuje nejvyšší možné 
zjednodušení personalizace karet. Cenově 
výhodná tiskárna je snadno použitelná, 
prakticky bezúdržbová a má ekonomický 
provoz. 
 
Tiskárna DTC1000Me je cenově výhodné 
řešení výdeje malého až středního množství 
karet pro takové organizace, jakými jsou 
například kasina, firmy poskytující finanční 
služby a malé obchodní firmy. Ekologicky 
šetrný doplněk umožňující vymazání a 
následný přepis karty zajišťuje, 
že tiskárna je ideálním řešením pro tvorbu 
identifikačních průkazů návštěvníků 
a příležitostných pracovníků. 
 
Tiskárna DTC1000Me tiskne jednobarevný 
vzor na jednu stranu standardních karet 
typu CR-80 nebo CR-79 až ke hranám 
těchto karet. Proces termálního přenosu 
rezinu zabezpečuje věrnou reprodukci 
fotografií, čárových kódů a alfanumerických 
znaků. 
 
Tiskárnu můžete rychle připojit pomocí USB 
rozhraní nebo volitelného 
rozhraní Ethernet a během několika 
okamžiků začnete produkovat identifikační 
průkazy. Pomocí zakomponované 
aplikace Swift ID

®
 můžete ihned 

 
 

zahájit tisk, aniž by bylo nutné instalovat 
další software. Při probíhajícím tisku karet  
získáváte pomocí tlačítek měnících barvu 
informace o stavu tiskárny. 
 
Můžete zvolit standardní černou pásku nebo 
černou pásku typu Premium, dále zelenou, 
modrou, červenou, bílou, stříbrnou, zlatou, 
metalickou stříbrnou nebo metalickou zlatou 
pásku. Dále můžete zvolit jednorázově 
použitelnou kazetu s rezinovou tiskovou 
páskou a systémem čištění karet (typu EZ) 
nebo ekonomičtější a ekologicky šetrnější 
výměnné rezinové pásky (typu ECO). 
 
Volitelný modul pro kódování karet 
umožňuje současně kódovat i tisknout kartu 
s magnetickým proužkem, obojí v jediném 
kroku. 
 
Jednobarevná tiskárna karet FARGO 
DTC1000Me je zhotovena podle standardů 
kvality a spolehlivosti všech výrobků 
technologie Genuine HID

®
. 

Je schopna plně spolupracovat s ostatními 
výrobky a řešeními korporace HID Global

®
, 

a s většinou systémů jiných výrobců, 
což umožňuje organizacím lépe využít jejich 
stávající investice do této technologie. 
 

 TECHNOLOGICKÉ PŘEDNOSTI 

 Jednoduchý jednobarevný, jednostranný 
 potisk až k hranám karet. 

 Výhodný mobilní provoz tiskáren 
 vybavených rozhraním Ethernet 
 pomocí bezdrátového příslušenství. 

 Lze zvolit provoz s jednorázově a snadno 
 použitelnou, univerzální páskou v kazetě 
 (páska typu EZ) nebo s ekonomičtější a 
 ekologicky šetrnější výměnnou páskou 
 vkládanou do kazety (páska typu ECO). 

 Potisk standardních karet typu CR-80 a 
 CR-79 s tloušťkou 0,229 až 1,016 mm. 

 Volitelná, cenově efektivní funkce 
 vymazání rezinu a následného přepisu 
 karty pro průkazy návštěvníků a 
 příležitostných pracovníků. 

 Volitelná možnost kódování magnetického 
 proužku. 

 APLIKACE 

 Platební karty pro bankovní a finanční  
 služby. 

 Karty pro zaměstnance kasin a 
 identifikační členské karty. 

 Zaměstnanecké a dočasné průkazy pro 
 malé až střední obchodní společnosti. 

 Členské věrnostní a platební karty pro 
 programy maloobchodního prodeje. 
 



 

 

                                                    

 

 

 

 
Název modelu DTC1000Me jednobarevná 

       Metoda tisku Sublimační přenos barviva / termální transfer rezinu 

Rozlišení 300 dpi (11.8 bodů/mm) 

Barvy Jednobarevná: černá, zelená, modrá, červená, bílá, metalická stříbrná a metalická zlatá 

Volby tiskové pásky 

K dispozici je snadno použitelná páska v jednorázově použitelné kazetě (EZ) a 
ekonomičtější a ekologicky šetrnější výměnná páska vkládaná do kazety (ECO). 
• Rezinová černá (standardní a typu Premium): 1000 tisků, typ EZ i ECO 
• Rezinová černá s krycími panely, KO*: 500 tisků, pouze typ EZ 
• Rezinová zelená, modrá, červená a bílá: 1000 tisků, pouze typ EZ 
• Rezinová metalická stříbrná a zlatá: 500 tisků, pouze typ EZ 
• Technologie přepisu - páska není zapotřebí 
• Opětovně naplnitelná kazeta se standardní rezinovou černou páskou (součást dodávky) 

Rychlost tisku** 6 vteřin na kartu (s páskou K*); 8 vteřin na kartu (s páskou KO*) 

Přípustné standardní 
rozměry karet 

typ CR-80 (3.375˝ délka x 2.125˝ šířka / 85,6 mm délka x 54 mm šířka); typ CR-79 s adhezivní zadní stranou (3.313˝ délka x 2.063˝ šířka 
/ 84,1 mm délka x 52,4 mm šířka) 

Rozsah tisku 
až ke hranám karet CR-80 (3.36˝ délka x 2.11˝ šířka / 85,3 mm délka x 53,7 mm šířka) a karet CR-79 (3.3˝ délka x 2.04˝ šířka / 83,8 mm 
délka x 51,8 mm šířka) 

Přípustné tloušťky karet 0.009" až 0.040" (0,229 mm až 1,016 mm) 

Přípustné typy karet 
PVC nebo polyesterové karty s leštěným PVC povrchem; pro karty ze 100% polyesteru je vyžadována jednobarevná rezinová páska; 
optické paměťové karty s PVC povrchem 

Kapacita vstupního 
zásobníku karet 

100 karet tloušťky 0,030˝ (0,762 mm) 

Kapacita výstupního 
zásobníku karet 

Až 30 karet tloušťky 0,030˝ (0,762 mm) 

Čištění karet Váleček pro čištění karet vestavěný do kazety s páskou; čistící váleček je automaticky vyměňován současně s každou výměnou kazety 

Paměť 32 MB RAM 

Softwarové ovladače 
Windows® XP a Windows Vista® (32 bitů & 64 bitů); Server 2003 & 2008; Windows® 7; Windows® 8 (32 bitů & 64 bitů) 
MAC: OS X 10.5/10.6/10.7/10.8; Linux*** 

Rozhraní USB 2.0, volitelně rozhraní Ethernet s interním tiskovým serverem 

Provozní teplota 65° až 80° F / 18° až 27° C 

Vlhkost 20 až 80% nekondenzující 

Rozměry 8,8” výška x 13,7” šířka x 7,9” hloubka (224 mm výška x 348 mm šířka x 201 mm hloubka) 

Hmotnost 7,5 lb (3,4 kg) 

Certifikáty správních orgánů 
Bezpečnost: Certifikáty UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-07) a CE; 
Elektromagnetická kompatibilita: FCC třída A, CE (EN 55022 třída A, EN 55024), CCC, BSMI, KC 

Značka ENERGY STAR® / 
zelená 

Tiskárna a kazety s vyměnitelným spotřebním materiálem (ECO) nesou značku ENERGY STAR 

Napájecí napětí 100-240Vstř., 50-60Hz, 1,6 A max. 

Frekvence napájecího napětí 50 Hz / 60 Hz 

Záruka 
Tiskárna – tři roky; tisková hlava – tři roky, neomezený počet průchodů pro karty typu UltraCard™, tisková hlava nesmí být mechanicky 
poškozena 

Doplňky 
Kódování magnetického proužku ISO s vysokou a nízkou koercitivitou, stopy 1,2 a 3. 
Rozhraní Ethernet s interním tiskovým serverem, sada pro čištění tiskárny, tiskárna s rozhraním Ethernet podporuje 
bezdrátové příslušenství, systém zabezpečení spotřebních materiálů 

Software 
Zakomponovaná aplikace pro tvorbu identifikačních průkazů Swift ID™, bez diakritiky 

Diagnostický program FARGO Workbench™ 

Displej Tlačítka indikující změnou barvy stav tiskárny 

            * Označuje typ pásky a počet tiskových panelů, přičemž K= rezinový černý panel a O=krycí panel. 
            ** Rychlost tisku udává průměrnou rychlost tisku měřenou od vysunutí karty do výstupního zásobníku do vysunutí následující karty do výstupního zásobníku. 
                Rychlost tisku nezahrnuje dobu kódování karty a čas potřebný pro zpracování procesu počítačem. 
           *** Verze Linuxu: Ubuntu 12.04, Debian 7.0, Fedora 18, Mandriva 2011, Red Hat 6.4, Open Suse 12.3 
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Severní Amerika: +1 949 732 2000 
Bez poplatku: 1 800 237 7769 
Evropa, Střední východ, Afrika: +44 1440 714 850 
Jihovýchodní Asie: +852 3160 9800 
Latinská Amerika: +52 55 5081 1670 

Známka korporace ASSA ABLOY Group 

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU 

Autorizovaný distributor a servisní středisko tiskáren 
FARGO a PRIMERA pro Českou a Slovenskou 

republiku 
Hodkovická 8,142 00 Praha 4 - Lhotka 

tel.: 241 471 384, 244 472 725, Fax: 241 470 814 
email: sovte@sovte.cz, web: www.sovte.cz 
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