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เครือ่งพมิพบ์ตัรแบบ Direct-to-Card
 � ใชง้านงา่ย – เริม่พมิพบ์ตัรไดภ้ายในเวลาเพยีงไมก่ีน่าที

 � ราคาถกู – มาพรอ้มฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์ผา้หมกึ และความชว่ยเหลอืทีท่า่นตอ้งการ ใน 
 แพ็คเกจสดุคุม้เพยีงแพ็คเกจเดยีว

 � ทนทาน – ท�างานเยีย่มและคณุภาพสงูเหนอืคูแ่ขง่ จากแบรนดช์ัน้น�าดา้นการพมิพบ์ตัร

 � บรกิารลกูคา้ช ัน้เยีย่ม – ตัง้แตข่ัน้ตอนการสัง่ซือ้จนถงึการตดิตัง้ ผูใ้ชง้านจะไดรั้บ 
 ความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัผลติภณัฑอ์ยา่งดเียีย่มและตอ่เนือ่ง ตัง้แตน่าทแีรกทีเ่ปิดกลอ่ง 

ออกแบบมาเพือ่องคก์รธรุกจิ โรงเรยีน และหน่วย
ราชการ เครือ่งพมิพ ์HID Global FARGO® 
C50 เครือ่งนีใ้ชง้านงา่ยและราคายอ่มเยา 
สามารถพมิพไ์ดท้ัง้บตัรพนักงาน บตัรสะสมแตม้ 
บตัรจา่ยเงนิ หรอืบตัรสมาชกิทีม่สีสีนัครบถว้นได ้
อยา่งงา่ยดาย ดว้ยดไีซนอ์นัทนัสมยัและเฉียบคม 
เครือ่งพมิพเ์ครือ่งนีเ้กอืบไมต่อ้งการการดแูลรักษา
เลย และทา่นกส็ามารถวางอปุกรณน์ีไ้วใ้นหอ้ง
ท�างานทีม่เีนือ้ทีจ่�ากดัไดอ้ยา่งงา่ยดาย

เครือ่ง C50 สามารถพมิพบ์ตัรไดภ้ายในเวลา
เพยีงไมก่ีน่าทนัีบจากเปิดกลอ่ง ท�าใหท้า่นพมิพ์
บตัรไดอ้ยา่งสะดวกสบายอยา่งทีไ่มเ่คยท�ามากอ่น 
ลกัษณะเดน่ของเครือ่ง C50 มดีงันี:้

�	มตีลบัผา้หมกึของเครือ่งพมิพแ์ละสว่น 
 ท�าความสะอาดบตัรอยูใ่นอปุกรณช์ิน้เดยีวกนั  
 ท�าใหข้ัน้ตอนการบรรจผุา้หมกึด�าเนนิไปได ้
 อยา่งงา่ยดาย

� มแีอพพลเิคชัน่พมิพต์ราเครือ่งหมาย Swift  
 ID® ในตวั ท�าใหท้า่นสามารถสรา้งตราประจ�าตวั 
 ไดภ้ายในเวลาเพยีงไมก่ีว่นิาท ีโดยไมต่อ้งตดิ 
 ตัง้ซอฟแวรใ์ดๆเพิม่เตมิ

� FARGO Workbench™ เป็นซอฟแวรต์รวจ 
 สอบและดแูลรักษาเครือ่งพมิพ ์ท�าใหเ้ครือ่ง 
 ท�างานไดด้ทีีส่ดุตลอดเวลา

� พมิพไ์ดจ้นสดุขอบบตัร ทัง้แบบสแีละขาวด�า

� มดีไีซนเ์ขา้ใจงา่ยทีจ่ะแสดงสถานะของระบบ 
 ทนัท ีดว้ยปุ่ มเปลีย่นสไีด ้

� พรอ้มความชว่ยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ทาง 
 อนิเตอรเ์น็ตและทางโทรศพัท์

เครือ่ง FARGO C50 สรา้งจากเทคโนโลย ี
Genuine HID™ และใชง้านรว่มกนัไดอ้ยา่งเต็ม
ทีก่บัผลติภณัฑอ์ืน่ในระบบ HID ท�าใหอ้งคก์ร
ของทา่นสามารถใชป้ระโยชนจ์ากการลงทนุใน
เทคโนโลยนีีท้ีม่อียูเ่ดมิได ้เครือ่งพมิพ ์C50 
สามารถใชง้านรว่มกนัไดก้บัซอฟแวรป์รับแตง่
บตัร Asure ID® และซอฟแวรจั์ดการผูเ้ยีย่มชม 
EasyLobby®
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วธิกีารพมิพ์ การระเหดิสยีอ้ม / การถา่ยเทความรอ้นผา่นเรซนิ

ความละเอยีด 300 จดุตอ่นิว้ (11.8 จดุตอ่มม.) โทนสตีอ่เนือ่ง

สี สงูถงึ 16.7 ลา้น / 256 เฉดสีต่อ่พกิเซล

ตวัเลอืกผา้หมกึพมิพ์

มตีวัเลอืกไดแ้ก ่ผา้หมกึทีใ่ชง้า่ยพรอ้มตลบัหมกึแบบใชแ้ลว้ทิง้ (EZ) และผา้หมกึแบบเตมิส�าหรับตลบัหมกึแบบเตมิทีป่ระหยดัและเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
(ECO) เวลาทีท่า่นสัง่ซือ้ผา้หมกึเพิม่ กรณุาระบหุมายเลขอปุกรณ ์(Part number) เพือ่ยนืยนัวา่ผา้หมกึจะใชง้านไดก้บัเครือ่งพมิพข์องทา่น  

ท ัง้ EZ และ ECO
 � แบบส ีพรอ้มสดี�าเรซนิและแผงโอเวอรเ์ลย ์YMCKO* พมิพไ์ด ้100 ครัง้
 � แบบส ีพรอ้มสดี�าเรซนิและแผงโอเวอรเ์ลย ์YMCKO* พมิพไ์ด ้250 ครัง้ ****
 � สดี�าเรซนิ (แบบมาตรฐานและแบบพเิศษ) พมิพไ์ด ้1000 ครัง้ 

 
ECO เทา่น ัน้

 � แผงฮาลฟ์ สคีรบพรอ้มสดี�าเรซนิและแผงโอเวอรเ์ลย ์YMCKO* พมิพไ์ด ้350 ครัง้
 

EZ เทา่น ัน้
 � เรซนิเขยีว ฟ้า แดง และขาว พมิพ ์1000 ครัง้
 � สเีงนิและทองโลหะ พมิพ ์500 ครัง้ 

 
เทคโนโลยรีไีรท ์- ไมจ่�าเป็นตอ้งมผีา้หมกึ

ความเร็วการพมิพ*์* 7 วนิาทตีอ่บตัร (K*); 12 วนิาทตีอ่บตัร (KO*); 24 วนิาทตีอ่บตัร (YMCKO*)

ขนาดบตัรแบบมาตรฐานทีย่อมรบั CR-80 (ยาว 3.375˝ x กวา้ง 2.125˝ / ยาว 85.6 มม. x กวา้ง 54 มม.); CR-79 ด�ากาว (ยาว 3.313˝ x กวา้ง 2.063˝ / ยาว 84.1 มม. X กวา้ง 52.4 มม.)

พืน้ทีก่ารพมิพ์ CR-80 ขอบถงึขอบ (ยาว 3.36˝ x กวา้ง 2.11˝ / ยาว 85.3 มม. x กวา้ง 53.7); CR-79 (ยาว 3.3˝ x กวา้ง 2.04˝ / ยาว 83.8 มม. x กวา้ง 51.8 มม.)

ความหนาบตัรทีร่บัได้ .009˝ - .040˝ / 9 หนึง่สว่นพันนิว้ - 40 หนึง่สว่นพันนิว้ / .229 มม. - 1.016 มม.

ประเภทบตัรทีร่บัได้ บตัร PVC หรอืโพลเีอสเตอรท์ีม่ผีวิเป็น PVC แบบเรยีบ; ตอ้งใชเ้รซนิสเีดยีวถา้เป็นบตัรโพลเีอสเตอร ์100%; บตัรออปตคิอลเมโมรีท่ีม่ผีวิ PVC; รไีรท์

ความจบุตัรของถาดขาเขา้ 50 ใบ (.030˝ / .762 มม.)

ความจบุตัรของถาดขาออก สงูถงึ 30 ใบ (.030˝ / .762 มม.)

การท�าความสะอาดบตัร มลีกูกลิง้ท�าความสะอาดบตัรในตลบัหมกึ; ลกูกลิง้ท�าความสะอาดจะเปลีย่นใหมโ่ดยอตัโนมตัเิมือ่ทา่นเปลีย่นผา้หมกึ

หนว่ยความจ�า แรม 32 MB

ไดรเวอรซ์อฟแวร์ Windows® XP / Vista™ (32 บติ & 64 บติ) / Server 2003 & 2008 / Windows® 7 & Windows® 8 (32 & 64 บติ), MAC OS X 10.5/10.6/ 
10.7/10.8 / Linux***

อนิเตอรเ์ฟส USB 2.0

อณุหภมูกิารใชง้าน 65° ถงึ 80° F / 18° ถงึ 27° C

ความชืน้ 20–80% ไมค่วบแน่น

ขนาด เครือ่งพมิพแ์บบดา้นเดยีว: สงู 8.8˝ x กวา้ง 13.7˝ x หนา 7.9˝ / สงู 224 มม. X กวา้ง 348 มม. X หนา 201 มม.

น�า้หนกั แบบดา้นเดยีว: 7.5 ปอนด ์/ 3.4 กก.

รายชือ่หนว่ยงาน ความปลอดภยั: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-1-07) และ CE; EMC: FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, BSMI, KC 

แรงดนัไฟฟ้า สงูสดุ 100-240Vac, 50-60Hz, 1.6 แอมป์

ความถีไ่ฟฟ้า 50 Hz / 60 Hz

การรบัประกนั เครือ่งพมิพ ์– สองปี; หวัพมิพ ์– สองปี ผา่นไดต้ลอดดว้ย UltraCard™

อปุกรณเ์สรมิ ชดุท�าความสะอาดเครือ่งพมิพ;์ USB; ระบบ SPCS

ซอฟแวร์ แอพพลเิคชัน่พมิพต์ราในตวั Swift ID®, โปรแกรมตรวจสอบ FARGO Workbench

การแสดงผล ปุ่ มสถานะเปลีย่นสไีด ้

* หมายถงึประเภทผา้หมกึและจ�านวนแผงผา้หมกึทีพ่มิพ ์โดยที ่Y= เหลอืง, M= มว่ง, C= ฟ้า, K= สดี�าของผา้หมกึ, O= โอเวอร์
เลย,์ B= สดี�าของการระเหดิสยีอ้ม 
** ความเร็วในการพมิพห์มายถงึความเร็วการพมิพโ์ดยประมาณ และเริม่นับจากเวลาทีบ่ตัรตกลงในทีพั่กบตัรทีพ่มิพเ์สร็จแลว้ 
(Output hopper) จนถงึเวลาทีบ่ตัรใบถดัไปตกลงในทีพั่กบตัร เวลาในการพมิพน์ีไ้มนั่บรวมเวลาการเขา้รหสัหรอืเวลาทีเ่ครือ่ง
คอมพวิเตอรใ์ชใ้นการประมวลผลรปู เวลาการประมวลผลจะชา้เร็วขึน้อยูก่บัขนาดไฟล ์ เครือ่งคอมพวิเตอร ์ ปรมิาณหน่วยความจ�า 
และปรมิาณทรัพยากรทีม่อียู ่ณ เวลาทีส่ัง่พมิพ์
***เวอรช์ัน่ของ Linux: Ubuntu 12.04, Debian 7.0, Fedora 18, Mandriva 2011, Red Hat 6.4, Open Suse 12.3
**** ของมจี�านวนจ�ากดั - กรณุาตดิตอ่ผูจั้ดจ�าหน่าย FARGO เพือ่ดวูา่ของเหลอืหรอืไม่
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