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Introducing the FARGO®

DTC1500

 Professional Select Category 
 NEW! Lớp phủ Watermark tiêu chuẩn
 NEW! Chức năng Tẩy Đen để xóa dữ liệu đã in trên lớp Ruy-băng Đen
 NEW! Chức năng Tăng cường in Đen giúp xác định vùng in đen đậm hơn
 GreenCircle ®Chứng nhận
 NEW! Tất cả máy in đều được tích hợp lật mặt thẻ - chức năng in hai mặt có 

thể được yêu cầu sẵn hoặc nâng cấp khi cần
 Có thể lựa chọn từ nhiều hệ bộ mã hóa thẻ
 Có sẵn lựa chọn Ép màng bảo an
 Bảo hành ba năm

Giới thiệu máy in FARGO 
DTC1500
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Các điểm nổi bật

 NEW! Vật tư in: 

 NEW! Watermark: Users can apply a customized, transparent security image 
such as a logo, symbol, or text – to be integrated as a permanent watermark 
within the printed card’s overlay panel – making duplication virtually impossible. 
The DTC1500 custom watermark provides organizations with a cost-efficient way 
to significantly increase card security and thwart would-be-counterfeiters without 
additional investment in holographic overlaminates or foil cards.

 NEW! Field Upgradeable: After purchase upgrades can be completed for a wide 
variety of needs: Lamination modules, encoding modules and now upgrade from 
single side print capability to dual-side capability with a one-time use RFID tag

 Energy Efficient: Most energy efficient card printer in it’s class, as certified by 
GreenCircle®

 NEW! Resin Printing Features: With resin threshold users have the ability to 
set “True-K” printing based on darkness concentration on their cards, while Resin 
Scramble allows a user to “erase” their resin printed data from the used ribbon 

                          Vật tư giá rẻ, dung lượng cao - bao gồm cả ruy-băng màu đầy 
đủ và ruy-băng màu nửa mặt giúp giảm chi phí cho mỗi thẻ và chi phí sử hữu

                              Người sử dụng có thể chọn một ảnh bảo vệ trong suốt tùy 
chọn ví dụ như logo, biểu tượng, hoặc chữm - để in lên lớp overlay của thẻ - 
khiến việc không thẻ sao chép thẻ. Máy DTC1500 cung cấp cho các tổ chức một 
phương pháp hiệu quả để tăng cường bảo mật cho thẻ và ngăn cản việc giả mạo 
thẻ mà không cần đầu tư thêm hệ thống holographic overlaminates

          Nâng cấp theo nhu cầu: Sau khi mua việc nâng cấp có thể được thực 
hiện dựa vào nhu cầu của khách hàng: Mô-dun Lamination, Mô-đun mã hóa và 
giờ đây máy in một mặt có thể được nâng cấp sang in hai mặt bằng một thẻ RFID

         Chức năng in đen: Cùng với việc tăng cường in đen, người dùng có thể in 
“True-K” dựa vào việc đặt vùng tập trung in đen trên thẻ, chức năng Resin 
Scramble cho phép người dùng xóa các dữ liệu in đen trên lớp ruy-băng

Tiết kiệm năng lượng: Máy in tiết kiệm năng lượng nhất trong dòng máy, 
được chứng nhận bởi GreenCirle 
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NEW! Watermark

• Use any bitmap image to create 
areas where the overlay is left open 
for a unique and simple security 
feature

• Fully selectable from the Overlay 
tab in the print driver

• Recommended for cards with 
shorter life expectancy as UV 
protection is altered with this 
feature

Sử dụng bất kỳ ảnh bitmap nào để 
tạo một vùng trên lớp overlay để 
cho một chức năng bảo mật mật 
đơn giản và độc nhất
Hoàn toàn có thể được chọn từ 
mục Overlay trong phần driver 
máy in
Khuyên dùng với thẻ có tuổi thọ 
thấp khi Lớp bảo vệ UV đã được 
thay đổi cùng với chức năng này
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NEW! Nâng cấp bộ đảo mặt

 Tất cả các sản phẩm đều tích hợp sẵn in hai mặt 

 Built-in, dual-side printing can be activated with the simple use of 
an RFID tag making after-purchase upgrades virtually effortless
Với việc tích hợp sẵn, chức năng in hai mặt có thể được kích hoạt chỉ với 
một thẻ RFID khiến việc nâng cấp sau khi mua không tốn nhiều công sức
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Energy Efficient

Certified energy efficient by 
globally recognized 3rd party 
agency, GreenCircle®
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NEW! Resin Threshold

Resin threshold allows for true “K-
panel” printing when desired by 
allowing printer operators to 
manually set and adjust precisely 
when the resin K panel is utilized 
based on color concentration. As a 
result, text and barcodes are 
darker and more crisply defined.

Resin threshold giúp việc in lớp 
ruy-băng K khi cần băng cách 
cho phép người dùng tự chọn các 
vị trí trên thẻ cần được in đen và 
lớp ruy-băng đen K sẽ được dùng 
dựa trên nồng độ màu. Kết quả 
là chữ và barcodes màu đen sẽ 
đậm hơn và chuẩn hơn
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NEW! Resin Scramble

• Obfuscate text by 
printing the K panel 
several times, shifting 
the panel slightly each 
time

Làm sáo trộn chữ bằng 
cách in lớp ruy-băng K 
vài lần chồng lên nhau, 
mỗi lần thay đổi vị trí 
một chút
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Thị trường 

Chính phủ
• Căn cước quốc gia
• Thẻ Cư trú
• Căn cước quân đội

Doan nghiệp vừa 
và nhỏ
• Thẻ nhân viên
• Thẻ khách
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Hỗ trợ phần mềm

Bộ công cụ phát triển phần mềm nâng cao của FARGO (SDK)

Xây dựng hoặc tích hợp giao diện của riêng bạn
Bộ SDK nâng cao của FARGO có thể được dùng để điều khiển toàn
bộ các chức năng của máy in DTC1500

all 

Phần mềm cá thể hóa thẻ AsureID của HID
AsureID cho phép người dùng thiết kế thẻ để in, mã hóa, và ép màng 
với máy in DTC1500 với một vài bước đơn giản sản xuất ra thẻ đa 
chức năng, có màng ép bảo vệ, và bảo mật cao.
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Dòng máy DTC 2017

Attribute C50 DTC1250e DTC1500 DTC4250e DTC4500e DTC5500LMX

Standard Value Standard Professional 
Select Professional Professional Professional Select

Watermark No No Yes No No No
Tốc độ in 150/514 cph 225/600 cph 225/600 cph 225/600 cph 225/600 cph 200/600 cph

Kích thước 
Ruy-băng 100 250 500 250 500 500

Màn LCD No No No Yes Yes Yes

Kết nối USB, USB, Ethernet 
Optional USB & Ethernet USB & Ethernet USB & Ethernet USB & Ethernet

Hộp thẻ vào 50 100 100 100 200 200
Mặt in Một mặt Một hoặc Hai Một hoặc Hai

Ép màng Không Không KhôngTùy chọn Tùy chọn Std

Printer MSRP SS $1,799 SS: $2,099  
DS: $2,699

SS $2,299
DS $2,899

SS $2,899
DS $3,899

SS $3,199
DS $4,199 2M $7,499

Một hoặc Hai Một hoặc Hai Hai
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