LINHA DATACARD CD800 DE IMPRESSORAS DE CARTÕES
®

A linha CD800 oferece
impressoras desktop para

™

O melhor investimento para impressoras desktop a nível corporativo
A linha de impressoras Datacard® CD800™ produz cartões de identiﬁcação com alta
eﬁciência, em tempo inferior a quaisquer impressoras desktop comparáveis. Ela é

cartões de altíssima qualidade

desenhada e construída para lidar com altos volumes com as necessidades de emissão de cartões

– construídas para ter

dos mercados governamental, empresarial, comercial e educacional. Se a sua aplicação

grande velocidade,
alta qualidade de impressão,
modularidade, exibilidade e
desempenho altamente

demanda velocidade, desempenho e conﬁabilidade em uma unidade compacta e eﬁciente,
a CD800 é a sua escolha ideal.

Alta capacidade em produção de cartões movida a inovação
• Líder de mercado em velocidade de impressão. A linha CD800 aumenta
enormemente sua produtividade da emissão de cartões tendo velocidade de
impressão comparável às mais rápidas impressoras do seu padrão.

con ável.
• Excelente qualidade das imagens. Reproduza desenhos complexos tais como selos
governamentais e emblemas escolares com os modelos avançados da linha CD800.
Resoluções de até 300 x 1200 dpi — a melhor do mercado – garantem acurácia em
textos extra-ﬁnos, códigos de barras 2D e conjuntos complexos de caracteres de 2 bytes,
impressos borda a borda. A tecnologia exclusiva TrueMatch™ garante cores
vibrantes que se assemelham muito às cores do seu monitor.
• Operação conﬁável. A linha CD800 é altamente resistente às necessidades diárias de
emissão de cartões a nível corporativo. A tecnologia exclusive TruePick™ de posicionamento
de cartões elimina eventuais deslocamentos da impressão ao tracionar cartões de
espessura reduzida ou padrão com grande precisão, sem necessidade de ajustes.

Distribuidor Autorizado:

• A melhor relação preço – qualidade hoje e no futuro. Tenha certeza de que o
investimento feito hoje na linha de impressoras CD800 continuará a se pagar no futuro.
Seu design modular lhe permite upgrade em campo com vários opcionais, como
codiﬁcadores, o módulo acoplado de laminação e demais recursos, à medida que sua
produção de cartões demanda novidades.

LINHA DATACARD® CD800™ - APLICAÇÃO

Torne a linha de impressoras CD800™ a sua solução completa para emissão de cartões
Altíssimos padrões de experiência e inovação guiaram o desenvolvimento da linha
Datacard® CD800™. Contamos com mais de 40 anos de experiência na construção de
sistemas de emissão de cartões, o que inclui mais de 200.000 sistemas desktop. Mais de
350 projetos governamentais de 92 países conﬁam sua emissão de identiﬁcações aos
sistemas Datacard. Portanto nós conhecemos bem as demandas do seu mercado: Altos
volumes. Produção por longos períodos. Aplicações complexas. Maior demanda de
tecnologias on-card. Altíssima segurança. Todos estes itens incluídos no design único das
impressoras CD800. Você não recebe apenas uma impressora de cartões desktop que seja
compacta e fácil de usar, você recebe um equipamento de altíssimo nível, pronto para
atender sua necessidade.

Ajusta-se onde a maioria das impressoras de cartões não consegue
• Governos nacionais e estaduais: As impressoras Datacard são as escolhidas para
centenas de programas de emissão de identiﬁcações governamentais. O tamanho
compacto e a facilidade de operação da linha CD800 a torna a escolha perfeita para
um amplo segmento de aplicações governamentais, desde passes de trânsito até
identiﬁcações com foto para programas assistenciais.
• Corporativo: As identiﬁcações seguras são a linha de frente na proteção de pessoal
e ativos. A linha CD800 permite produzir uma vasta gama de crachás de funcionários,
contratados e visitantes, além de cartões para ponto eletrônico e controle de acesso, para
aumentar a segurança de empresas e estacionamentos.
• Educacional: Viabilize o cadastramento presencial de estudantes com a linha CD800
de impressoras de alta conﬁabilidade e alta velocidade. Use-a em qualquer lugar para
emissão de: cartões multi-uso no campus, cartões de funcionários, carteiras estudantis
com foto, cartões de acesso a bibliotecas e refeitórios do campus.

Funciona na sua rede
Seu departamento de TI terá pouquíssimo trabalho para incluir as impressoras CD800 na
rede da sua empresa, pois elas atendem às expectativas de TI em relação a dispositivos de
rede, contando com conectividade Ethernet e USB padrões de mercado. O servidor interno
de impressão elimina qualquer necessidade de controle externo da rede. Administradores
de TI podem gerenciar e garantir a operação das impressoras CD800 em qualquer lugar,
usando as ferramentas de gestão e diagnóstico remotos. A Datacard disponibiliza um
variado grupo de ferramentas de software para integrar de forma fácil a linha CD800 a
aplicações altamente soﬁsticadas e customizadas de emissão de cartões.

Padrão corporativo não implica em alta complexidade
As impressoras CD800 maximizam a produtividade da sua equipe ao minimizar o tempo
de aprendizado e operação. Os controles da impressora, o alimentador e o dispensador de
cartões encontram-se convenientemente posicionados à frente para fácil acesso. Basta
carregar os cartuchos de suprimentos da impressora e da laminadora. A operação é trivial.
Ícones intuitivos e mensagens claras no painel soft-touch de LCD vão guiá-lo na operação,
de forma a que você não tenha dúvidas do que fazer a seguir.

LINHA DATACARD® CD800™ - CARACTERÍSTICAS

Uma grande impressora, dezenas de inovações
Anos de desenvolvimento e pesquisas de opinião junto aos consumidores levaram à criação da linha
CD800 de impressoras. Esta linha contém inovações e funcionalidades líderes de mercado, tais como:
• Alimentador automático padrão de
100 cartões e opcional de 200 cartões.
• Dispensador padrão para 25 cartões
e opcional para 100 cartões.
• Compartimento opcional para 6
alimentadores, capacidade total de
600 cartões.
• Laminador opcional, com sistema único
de desempenamento do cartão
pós–laminação, relevo tátil no laminado
e leitora de código de barras.

• Módulos para gravação de smart card
e tarja magnética opcionais, podendo ser
acrescentados em campo.
• Modelos para impressão frente e verso
(duplex) ou apenas um lado do cartão
(simplex) – opcional de fábrica e podendo
ser alterados em campo.
• Impressão full color ou monocromática
na mesma impressora.

• Cartuchos de lmes recarregáveis,
com rolete interno de limpeza.
• Painel de LCD intuitivo, com controles
soft-touch.
• Conectividade Ethernet e USB padrão em
todos os modelos CD800.
• Driver de impressão de nível avançado;
suporte a desenvolvimento de aplicativos
de terceiros.

A linha Datacard CD800 é a escolha ideal para aplicações tais como:
• Cartões de funcionários, contratados e visitantes
• Carteiras de estudantes
• Identi cações governamentais com foto
• Identi cações com foto para programas de governos assistenciais

Linha Datacard® CD800™ de
impressoras de cartões

Linha Datacard® CD800™ de impressoras
de cartões com multi-alimentador opcional

Linha Datacard® CD800™ de impressoras
de cartões com módulo de laminação

Impressão Aprimorada

Segurança Ampliada

A linha CD800 soluciona o problema de
impressão de textos ﬁnos e de gráﬁcos
intrincados em cartões plásticos. Com o
diferencial da resolução de 300 x 1200 dpi,
você pode imprimir textos de 6 pontos,
códigos de barras 2D e conjuntos complexos
de caracteres de 2 bytes com a certeza de que
eles terão acurácia, legibilidade e
não sairão borrados.

Com a linha CD800 de impressoras acopladas
ao módulo laminador, você pode adicionar um
relevo tátil para cartões com alto nível de
segurança e com a sua marca. Você também
pode usar lâminas serializadas que demandam
uma leitora de código de barras opcional para
adicionar uma trilha de auditagem e validação
da autenticidade do overlay de segurança.

LINHA DATACARD® CD800™ - RELEVO TÁTIL

SEGURANÇA QUE VOCÊ VÊ E SENTE
Garantir a segurança de cartões é um requisito em constante evolução,
que requer novas tecnologias especialmente adequadas para proteger
as pessoas, os programas e os investimentos. O relevo tátil desenvolvido
pelo Grupo Datacard, em processo de patenteamento, oferece verdadeiro
diferencial que acrescenta ao mesmo tempo segurança e estética à
personalização de cartões.

Tecnologia pioneira, perfeita para qualquer aplicação
A característica de impressão com relevo tátil, desenhada exclusivamente para uso nas impressoras
Datacard® CD800 com módulo laminador, oferece segurança ideal para qualquer projeto
com cartões. Este relevo tátil utiliza um carimbo mecânico dentro do laminador, que imprime um
desenho genérico ou customizado diretamente no substrato do cartão, e aplica o overlay ou laminado
na mesma passada. O resultado ﬁnal é um cartão anti-falsiﬁcação de alta resistência, que vai agradar
a qualquer usuário.

Exemplo de carimbo para relevo tátil.

Segurança ampliada simultaneamente à personalização

Proteja seus cartões contra fraude.
O relevo tátil rasga o laminado em
caso de tentativa de remoção.

A ideia por trás da criação de uma identiﬁcação segura é conseguir incorporar vários níveis de proteção
ao cartão que inibam a falsiﬁcação e fraude e ainda mantenham muito fáceis a veriﬁcação visual da sua
autenticidade. Ao utilizar o relevo tátil, os cartões se tornam instantaneamente mais seguros pela alteração
física do substrato do cartão, do overlay e do laminado com uma característica que é difícil de replicar,
embora de fácil validação por inspeção. Este relevo também aumenta a evidência de fraude ao rasgar o
laminado caso haja tentativa de removê-lo, tornando-o inutilizado para ser aplicado em um cartão
falsiﬁcado. Ao posicionar o relevo tátil sobre a foto ou informação pessoal em um cartão, também se
garante que tais dados não poderão ser alterados.

Marca impressionante e customizável
Além do ganho de segurança, o relevo tátil é perfeito para emissores de cartões que estão buscando
formas de evidenciar e promover sua marca com características visualmente atrativas, diferentes
de tudo que há hoje disponível no mercado. A Datacard oferece uma variedade de designs genéricos
que se adaptam a mercados variados, mas o emissor de cartões também pode elaborar um design
exclusivo para seu carimbo. Este design pode ser apenas um texto, ou apenas uma imagem, ou uma
combinação de ambos. Para estabelecer um nível ainda mais alto de segurança, combine seu
carimbo customizado à lâmina holográﬁca customizada também disponibilizado pela Datacard.

Crie um design exclusivo para
seu relevo tátil e para o lâmina.
Comece com um conceito simples,
como o logo da empresa, o selo do
estado ou o escudo da universidade.

Especi cações
A Datacard lhe permite escolher entre 5 diferentes designs para relevo tátil*, os quais são aplicáveis aos mais variados mercados.
A Datacard também lhe permite criar o design do seu próprio carimbo. Para iniciar o processo de criação de um design customizado e as
melhores práticas de desenho e de posicionamento deste** no cartão, peça assistência ao seu distribuidor Datacard.
* As impressoras CD800 com laminador precisam ser equipadas com o módulo de relevo tátil para esta funcionalidade. O módulo pode tanto vir instalado de
fábrica no momento da aquisição da impressora quanto ser incluído em campo em impressoras já em uso.
** Veriﬁque com seu desenvolvedor de soluções ou fabricante do cartão antes de usar esta característica em cartões com tecnologia embarcada.
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LINHA DATACARD® CD800™ - ESPECIFICAÇÕES
Pensada para emissão de identi cações a nível corporativo
Contando com a maior velocidade, alta qualidade de impressão e conﬁabilidade do mercado,
a linha Datacard® CD800™ é a nova força de trabalho para a emissão de identiﬁcações em
empresas. E, como mostram suas especiﬁcações, a linha CD800 é construída para se ajustar
às suas demandas.
Especi cações e Características Padrão da CD800
Tecnologia de impressão Direct-to-card - Transferência térmica por sublimação / resina
Capacidade de impressão Borda a borda simplex (uma face) ou duplex opcional (frente e verso)
Impressão full color ou monocromática na mesma impressora
Textos alfanuméricos, logos e assinaturas digitalizadas; códigos de barras uni e bi-dimensionais
Compartilhamento de impressoras
Resolução de impressão

Modo padrão:
300 x 300 dpi
Modo de alta qualidade: 300 x 600 dpi ou 300 x 1200 dpi
256 tons por painel colorido

Velocidade de impressão Impressão colorida:

- Até 220 cartões / hora em uma face (YMCKT*)
- Até 165 cartões / hora em frente e verso (YMCKT-K*)
Impressão monocromática: - Até 1.000 cartões / hora em uma face (Black HQ*)

Descubra de que forma a linha
CD800 de impressoras se
encaixa na sua necessidade
de emissão de cartões
Será a linha CD800 a opção
adequada para suas aplicações?
Descubra consultando o seu
distribuidor Datacard de soluções
empresariais. Ele vai ajudá-lo a
identi car seus requisitos, e lhe
mostrará de que forma a linha
CD800 pode funcionar como parte
da solução para emissão de cartões
que inclui software, dispositivos de
captura e Suprimentos Certi cados
Datacard®.

Capacidade de cartões Alimentador automático: 100 cartões de 0,76 mm (0,030 in.) Saída padrão para 25 cartões
Slot frontal para cartões com exceções
Saída separada para cartões rejeitados, com capacidade para 10 cartões
Detector de ausência de cartões
Dimensões

Simplex (uma face): P 44.2 cm x L 22.4 cm x A 22.4 cm
Duplex (frente e verso): P 53.8 cm x L 22.4 cm x A 22.4 cm
Módulo alimentador com 6 compartimentos: P 69.9 cm x L 41.9 cm x A 36.8 cm

Peso

Simplex: 4.1 kg, dependendo dos opcionais
Duplex: 5.4 kg, dependendo dos opcionais
Multi-alimentador com 6 compartimentos: 15.0 kg

Conectividade

USB 2.0 bidirecional de alta velocidade / Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (com luz de atividade)

Garantias

30 meses balcão padrão; 30 meses para cabeça de impressão (sem limite de impressões)

Opcionais para CD800
Codi cação de tarja
magnética

Upgrade em campo
ISO 7811 opção para três trilhas (alta e baixa coercividade)
JIS Type II opção para uma trilha
Suporte para dados em formato padrão e customizado

Alimentador de cartões Compartimento de entrada para 200 cartões
Multi-Alimentador

Com 6 compartimentos; cada compartimento de entrada para 100 cartões, capacidade total de 600 cartões

Laminador

Laminação em uma ou em ambas as faces

Velocidades de
impressão, laminação
e relevo tátil

Até 210 cartões por hora para impressão com lme YMCK e laminação em uma face
Até 185 cartões por hora para impressão em dupla face com lme YMCK-K e laminação em uma face
Até 200 cartões por hora para impressão com lme YMCK e laminação com relevo tátil em uma face
Até 200 cartões por hora para impressão em dupla face com lme YMCK-K e laminação com relevo tátil em uma face

Personalização de
smart card

Opções de fábrica:
Codi cador single-wire contact/contactless all-in-one (leitura / gravação) para MIFARE, ISO7816,
ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa, DESFire
Codi cador two-wire contact/contactless all-in-one (leitura / gravação) para MIFARE/DESFire,
ISO7816, ISO14443, A/B
Opções de upgrade em campo:
Codi cador single-wire contact/contactless all-in-one (leitura / gravação) para MIFARE, ISO7816,
ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa, DESFire
Codi cador two-wire contact/contactless all-in-one (leitura / gravação) para MIFARE/DESFire, ISO7816,
ISO14443, A/B
Codi cador iCLASS® HID, leitura / gravação ou somente leitura
Codi cador PC Prox HID, somente leitura
OEM de terceiros (somente para codi cadores contactless – codi cador não incluso)

OpenCard

Somente opcional de fábrica; Suporta impressão simplex ou duplex; Impressão full color e monocromática;
Suporta compartimento para cartões com exceção; Suporta formatos OpenCard ultrapassados; Ethernet ou USB

Impressão dupla face

Opcional de fábrica ou upgrade em campo

Suporte e serviço a qualquer
momento, em qualquer lugar
O Global Services Datacard está
pronto para auxiliá-lo a obter
desempenho otimizado para a
linha CD800. Esta rede de
assistência técnica autorizada
oferece planejamento,
implementação e suporte quando
e onde você precisar. Você será
atendido por pro ssionais
capacitados, suportados pelos
40 anos de experiência do
Grupo Datacard.

Opcionais para upgrade Compartimento de saída estendido para 100 cartões (disponível para alimentador single)
Compartimento de saída estendido para 200 cartões
pelo usuário nal
Trava de segurança Kensington®

Distribuidor Autorizado:
*Tipo de lme (ribbon) e número de painéis : Y=Amarelo, M=Magenta, C=Cian, K=Preto, T=Inline Topcoat; HQ=Alta qualidade
Datacard, CD800, StickiCard, TrueMatch e TruePick são marcas registradas, marcas comerciais e / ou marcas de serviços da DataCard Corporation nos Estados Unidos e / ou
outros países. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation. Kensington é marca registrada da ACCO Brands Corporation. iCLASS é marca registrada
da HID Global. EcoPure é marca registrada da Bio-Tec Environmental LLC. Nomes e logotipos nos cartões são ctícios. Qualquer semelhança com nomes reais, marcas
registradas ou nomes comerciais é mera coincidência. ©2012-2013 DataCard Corporation. Todos os direitos reservados. Especi cações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
DP13-9035-002

