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 Jednoduchá – Tisk karet během několika minut. 
 

 Cenově výhodná – Vše potřebné, hardware, software, pásky a podporu                                                                                                                                
 obdržíte v jediném, cenově výhodném balení. 
 

 Spolehlivá – Z dosavadních poznatků plynoucí výjimečná výkonnost a 
 bezkonkurenční kvalita od vedoucí značky ve výdeji karet. 
 

 Nepřekonaná podpora zákazníků a péče o ně – Od objednávky až po  instalaci mají 
 uživatelé zajištěnu výjimečnou a trvalou podporu výrobku. 

Tiskárna FARGO® C50, výrobek 
korporace HID Global, určená pro 
obchodní firmy, školy a státní instituce, je 
snadno použitelná a cenově efektivní 
tiskárna, která dokáže spolehlivě tisknout 
plnobarevné zaměstnanecké identifikační, 
věrnostní, platební nebo členské průkazky. 
Vzhledem k její uhlazené, elegantní 
konstrukci nevyžaduje prakticky žádnou 
údržbu a lze jí snadno umístit i do 
nejmenších kancelářských sestav. 
 
Tiskárnu C50 lze během několika minut 
vyjmout z krabice a zahájit tisk karet, 
přičemž je uživateli poskytována nová 
úroveň komfortu tisku. Charakteristické 
vlastnosti tiskárny C50 jsou: 
 

 Univerzální kazeta zjednodušující 
 postup zakládání pásky, která 
 obsahuje pásku a systém čištění karet. 
 

 Zakomponovaná aplikace Swift ID
®
, 

 která umožňuje zhotovovat během 
 několika vteřin identifikační průkazy, 
 aniž by bylo nutné používat další 
 software. 

 Software pro údržbu 
 a diagnostiku tiskárny FARGO 
 Workbench™ zajišťující optimální 
 výkonnost tiskárny za všech okolností. 
 

 Plnobarevný a jednobarevný tisk 
 až ke hranám karty. 
 

 Intuitivní konstrukce poskytující 
 nepřetržité informace o stavu tiskárny 
 pomocí tlačítek měnících barvu. 
 

 Odborníky poskytovaná online a 
 telefonická podpora. 
 
Tiskárna FARGO C50 je zhotovena 
technologií Genuine HID™ a je schopna 
plně spolupracovat s ostatními výrobky 
ekosystému HID, což umožňuje 
organizacím lépe využít jejich stávající 
investice do této technologie. Tiskárna 
C50 je kompatibilní se softwarem pro 
personalizaci karet Asure ID

®
 i se 

softwarem pro zabezpečení kontroly 
návštěvníků Easy Lobby

® 

 



 

 
                          
                               
 
 
 
 
 

       Metoda tisku Sublimační přenos barviva / termální transfer rezinu 

Rozlišení 300 dpi (11.8 bodů/mm) 

Barvy až 16.7 milionů / 256 odstínů na bod 

Volby tiskové pásky 

Lze zvolit snadno použitelnou pásku v jednorázově použitelné kazetě (EZ) a/nebo ekonomičtější a ekologicky šetrnější výměnnou pásku 
vkládanou do kazety s vyměnitelnou páskou (ECO). V objednávce dalších pásek pro tiskárnu je zapotřebí uvést číslo dílu, aby byla zaručena 
kompatibilita s danou tiskárnou. 
 
Pásky typu EZ i ECO 
  • Plnobarevná s rezinovými černými a krycími panely, YMCKO*, 100 tisků 
  • Plnobarevná s rezinovými černými a krycími panely, YMCKO*, 250 tisků 
  • Rezinová černá (standardní a typu Premium), 1000 tisků 
 
Pouze páska typu ECO 
  • Plnobarevná s polovičními panely YMC a rezinovým černými K a krycím panelem O: YMCKO*, 350 tisků 
 
Pouze páska typu EZ 
   • Rezinová zelená, modrá, červená a bílá, 1000 tisků 
   • Metalická stříbrná a zlatá, 500 tisků 
 
Technologie přepisu ID karet - páska není zapotřebí 

Rychlost tisku** 7 vteřin na kartu (s páskou K*); 12 vteřin na kartu (s páskou KO*); 24 vteřin na kartu (s páskou YMCKO*) 

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" / 9 mil až 40 mil / 0,229 mm až 1,016 mm 
 

Přípustné typy karet 
 

PVC nebo polyesterové karty s leštěným PVC povrchem; monochromní rezinová páska je vyžadována pro karty ze 100% polyesteru; optické 
paměťové karty s PVC povrchem; přepisovatelné 

Kapacita vstupního zásobníku 
karet 

 

50 karet (0,030˝ / 0,762 mm) 
 

Kapacita výstupního 
zásobníku karet 

 

Až 30 karet (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 / Vista™ (32 bitů & 64 bitů) / Server 2003 & 2008/ Windows® 7 & Windows® 8 (32 & 64 bit), MAC OS X 10.5/10.6/ 10,7/10,8 / 
Linux*** 

Rozhraní USB 2.0 

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

Vlhkost 20–80% nekondenzující 

Rozměry Tiskárna s potiskem jedné strany karty 8,8” výška x 13,7” šířka x 7,9” hloubka / 224 mm výška x 348 mm šířka x 201 mm hloubka 

Hmotnost Tiskárna s potiskem jedné strany karty: 7,5 lb / 3,4 Kg 

Certifikáty správních orgánů Bezpečnost: Certifikáty UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-1-07) a CE; EMC: FCC třída A, CE (EN 55022 třída A, EN 55024), CCC, BSMI, KC 

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

Frekvence napájecího napětí 50 Hz / 60 Hz 

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

poškozena 

Doplňky Sada pro čištění tiskárny; USB rozhraní; systém zabezpečení vlastnictví spotřebních materiálů 

Software Zakomponovaná aplikace pro tvorbu identifikačních průkazů Swift ID
®
 , diagnostický program FARGO Workbench™ 

Displej Tlačítka indikující změnou barvy stav tiskárny 

      * Označuje typ pásky a počet tiskových panelů, přičemž Y=žlutý panel, M=panel barvy magenta, C=panel barvy cyan, K= rezinový 
      černý panel, O=krycí panel, B=sublimační černý 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 předlohy karty v PC. Doba zpracování je závislá na velikosti tiskového souboru, typu CPU,    
      velikosti operační paměti a množství dostupných zdrojů v průběhu tisku. 
      ***Verze Linuxu: Ubuntu 12.04, Debian 7.0, Fedora 18, Mandriva 2011, Red Hat 6.4, Open Suse 12.3. 
      **** Omezeně dostupná - kontaktujte Vašeho prodejce produktů FARGO. 
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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 1650 

Známka korporace ASSA ABLOY Group 

© 2013 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Všechna práva vyhrazena. HID, HID Global, HID Blue Brick logo, Chain Design, FARGO, 
UltraCard, Swift ID, Asure ID, Genuine HID a EasyLobby jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky korporace HID Global  
v USA nebo jejích licenčních partnerů/dodavatelů platné v USA a jiných zemích a nesmějí být používány bez svolení. Všechny ostatní známky, 

servisní značky a názvy výrobků nebo služeb jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky jiných společností. 

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, www: www.sovte.cz 

 

 
 

mailto:sovte@sovte.cz

