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Tiskárna DTC4250e splňuje nejen vaše 
současné požadavky, ale může s využitím 
následujících volitelných modulů splňovat i 
vaše budoucí potřeby. 

 Wi-Fi příslušenství pro tiskárny vybavené 
 rozhraním Ethernet umožňující tisknout 
 kdekoliv a kdykoliv. 

 Lze volit mezi jednorázovou, snadno 
 použitelnou, univerzální páskou v kazetě 
 (páska typu EZ) a ekonomičtější a 
 ekologicky šetrnější výměnnou páskou 
 vkládanou do kazety (páska typu ECO). 

 Volitelný kodér karet typu iCLASS SE
®
 

 zajišťující kompatibilitu tiskárny s HID
 ekosystémem zabezpečení identity. 
 Tato kompatibilita zahrnuje možnost 
 programování dat HID systému PACS 
 (systému řízení fyzického přístupu) v 
 tiskárně. Kodér přidává k vašemu 
 identifikačnímu programu další vrstvu 
 zabezpečení, neboť umožňuje zpracovávat 
 data SIO objektu (objektu zabezpečujícího 
 identitu), čímž se tiskárna stává 
 koncovým bodem platformy důvěryhodné 
 identity (TIP) korporace HID Global. 

 Modul pro oboustranný potisk karty, který 

umožňuje přidat podle potřeby další         
informace o firmě nebo držiteli karty a prvky 

 zabezpečení, jako například duplicitní 
 fotografie a digitální podpis. 

 Volitelný vstupní/výstupní zásobník karet 
 umístěný na téže straně tiskárny a 
 přemístitelný grafický displej typu 
 SmartScreen™ umožňují umístit tiskárnu 
 i do těsných prostorů. 

 Dvojitý vstupní zásobník karet  s kapacitou 
 200 karet pro tisk a kódování větších 
 objemů karet. 

 Volitelné kodéry technologických karet 
 umožňují snadno, podle potřeby  měnit 
 technologie kontaktních a bezkontaktních 
 smart karet (včetně, ne však pouze karet 
 typu iCLASS SE® nebo MIFARE®) nebo 
 běžných karet s mag. proužkem, či typu 
 proximity. 
 

Vysoce univerzální – Výkonný tisk v modulární rozšířitelné konstrukci, která zjednodušuje 
technické zdokonalování tiskárny a přechod na vyšší úroveň zabezpečení. 

Komplexní kontrola, flexibilita a zabezpečení - Do tiskárny může být vestavěn volitelný kodér 
iCLASS SE® (součást platformy otevřeného kódování iCLASS SE) se všemi jeho funkcemi, což 
umožňuje vytvářet, kódovat (číst/zapisovat) a od počátku až do konce provádět správu 
zabezpečených dokladů. Můžete přímo na místě personalizovat identifikační průkazy a poté je 
naprogramovat tak, aby byly funkční s vaším systémem řízení fyzického přístupu (PACS), čímž se 
zjednoduší vaše postupy objednávání, správy zásob a vydávání karet. 

Snadno použitelná – Efektivní nastavení, vkládání spotřebních materiálů a tisk s univerzální 
kazetou obsahující tiskovou pásku a systém čištění kazety (páska typu EZ) a grafickým displejem 
SmartScreen™. 

Zdokonalená ochrana – Standardní ochrana tiskárny heslem a tisk fluorescenčního panelu 
poskytují cenově efektivní a dynamické zvýšení úrovně zabezpečení karty. 

Šetrná k životnímu prostředí – Certifikát úspory energie ENERGY STAR
®
 a ekologicky šetrné 

výměnné pásky (typu ECO). 
 

Je určena pro malé až střední obchodní 
společnosti, školy a místní instituce státní 
správy, které hledají vhodný univerzální, 
profesionální a bezpečný systém 
tiskárna/kodér. Je ideálním řešením pro 
flexibilní, snadný a spolehlivý barevný tisk 
a kódování technologických karet. 
 
Tiskárna DTC4250e kombinuje 
univerzálnost s jednoduchostí, aby 
usnadnila tisk podle vašich potřeb, 
včetně: 

 Úhledného designu s přestavitelným 
 půdorysem, který lze přizpůsobit  
 kanceláři, v níž nejdůležitější roli hraje 
 prostor. 

 Grafického displeje SmartScreen se 
 srozumitelnou nápovědou, který podává 
 nepřetržité informace o stavu tiskárny. 

 Ekonomicky výhodné funkce vymazání 
 a přepisu karet, která je ideální pro 
 tvorbu dočasných identifikačních karet. 
 
 

 Diagnostický program FARGO 
 Workbench™usnadňující údržbu 
 tiskárny. Nástroj Color Assist™ tohoto 
 programu slaďuje barevné body a tím 
 zajišťuje precizní tisk grafiky, například 
 firemních značek. 

 Je plně kompatibilní se softwarem pro 
 personalizaci karet Asure ID

®
 

 umožňujícím provádět návrh průkazů, 
 správu databáze a kódování 
 technologických karet a s řešeními 
 softwaru EasyLobby® pro správu 
 zabezpečení návštěvníků. 
 
Tiskárna FARGO DTC4250e je zhotovena 
technologií Genuine HID

® 
a je schopna plně 

spolupracovat s ostatními výrobky 
ekosystému HID, což umožňuje organizacím 
lépe využít jejich investice do stávající 
technologie. 
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