
การพิมพ์และเข้ารหสับตัร

ออกแบบมาส�าหรับธรุกจิขนาดกลาง โรงเรยีน และ
สถาบนัรัฐบาลระดบัทอ้งถิน่ทีต่อ้งการความสามารถที่
หลากหลายของระบบเครือ่งพมิพ ์/ เครือ่งเขา้รหสัทีม่ี
ความสะดวก เป็นมอือาชพี และปลอดภยั เครือ่งพมิพ ์
DTC4250e รุน่นีเ้หมาะทีส่ดุส�าหรับการพมิพแ์บบสี
และการเขา้รหสับตัรเทคโนโลยอียา่งยดืหยุน่ งา่ยดาย 
และวางใจได ้

เครือ่งพมิพ ์DTC4250e มคีวามสามารถทีห่ลาก
หลายและเรยีบงา่ย สามารถพมิพต์ามทีท่า่น
ตอ้งการไดอ้ยา่งงา่ยดาย อาทเิชน่:
 � ดไีซนเ์ฉียบคม ปรับแตง่รปูทรงได ้เพือ่ใหเ้หมาะ

กบัสภาพหอ้งท�างานทีม่เีนือ้ทีจ่�ากดั

 � ดว้ยจอแสดงผลกราฟฟิก SmartScreen พรอ้ม
สญัลกัษณท์ีเ่ขา้ใจงา่ย ทา่นจงึสามารถทราบ
สถานะของเครือ่งพมิพไ์ดต้ลอดเวลา

 � มคีณุสมบตัลิบออกและเขยีนซ�้าได ้ซึง่เป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม จงึเหมาะทีส่ดุส�าหรับการสรา้ง
บตัรประจ�าตวัชัว่คราว

 � มโีปรแกรมตรวจสอบ FARGO Workbench™ 
ท�าใหด้แูลรักษาเครือ่งพมิพไ์ดส้ะดวก มเีครือ่ง-
มอื Color Assist™ ทีจั่บคูจ่ดุส ีเพือ่ความ
แมน่ย�าในการพมิพภ์าพกราฟฟิกอยา่งเชน่
สญัลกัษณข์องบรษัิท

 � ใชง้านรว่มกนัไดอ้ยา่งเต็มทีก่บัซอฟแวรบ์นัทกึ
ขอ้มลูลงบตัร Asure ID® เพือ่การออกแบบ
บตัร การจัดการฐานขอ้มลู และการเขา้รหสับตัร
เทคโนโลย ีรวมทัง้ซอฟแวรจั์ดการแขกผูม้า
เยอืนอยา่งปลอดภยั EasyLobby®

FARGO® DTC4250e สรา้งขึน้ดว้ยเทคโนโลย ี
Genuine HID® และใชง้านรว่มกนัไดอ้ยา่งเต็มทีก่บั
ผลติภณัฑอ์ืน่ในระบบ HID ท�าใหอ้งคก์รของทา่น
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากการลงทนุทางเทคโนโลยทีี่
มอียูแ่ลว้ได ้
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FARGO®  
DTC4250e

เครื่องพิมพ์บตัรโดยตรง (DTC)

 � ใชง้านไดห้ลากหลาย - เครือ่งพมิพม์ปีระสทิธภิาพสงู ดไีซนแ์บบแยกสว่นและปรับขนาดได ้จงึอพัเกรด
อปุกรณแ์ละโยกยา้ยไประบบใหมท่ีค่วามปลอดภยัสงูกวา่เดมิไดอ้ยา่งงา่ยดาย

 � การควบคมุ ความยดืหยุน่ และความปลอดภยัครบวงจร - ดว้ยอปุกรณเ์สรมิส�าหรับเขา้รหสั iCLASS 
SE® (เป็นสว่นหนึง่ของแพลตฟอรม์เขา้รหสัแบบเปิด iCLASS SE) ทีส่ามารถท�างานไดส้มบรูณแ์บบรว่ม
กบัเครือ่งพมิพข์องทา่น ท�าใหท้า่นสามารถสรา้ง เขา้รหสั (อา่น / เขยีน) และจัดการรหสัประจ�าตวัไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัตัง้แตเ่ริม่จนจบ การออกแบบทีบ่นัทกึขอ้มลูลงบตัรประจ�าตวัไดแ้บบโลคอล แลว้ตัง้โปรแกรมให ้
ท�างานรว่มกบัระบบควบคมุการเขา้ออกทางกายภาพ (PACS) ทีท่า่นมอียูใ่นปัจจบุนั ชว่ยลดความซบัซอ้น
ของกระบวนการสัง่ซือ้ การจัดการสนิคา้คงคลงั และการออกบตัร

 � ใชง้านงา่ย - ตัง้คา่ โหลดขอ้มลู และพมิพไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดว้ยตลบัทีม่ผีา้หมกึและอปุกรณ์
ท�าความสะอาดบตัรในตวั (EZ) พรอ้มการแสดงผลกราฟฟิก SmartScreen™

 � การปกป้องทีเ่หนอืช ัน้กวา่ - มกีารปกป้องรหสัผา่นของเครือ่งพมิพร์ะดบัมาตรฐาน พรอ้มดว้ยการพมิพ์
แบบแผงฟลอูอเรสเซนต ์จงึชว่ยเพิม่ความปลอดภยัของบตัรไดอ้ยา่งคุม้คา่และยดืหยุน่

 � เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม - ผา่นการรับรองของ ENERGY STAR® ดว้ยผา้หมกึแบบเตมิ (ECO) ทีม่ี
ประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

เครือ่งพมิพ ์DTC4250e ไมเ่พยีงแตจ่ะเหมาะ
ส�าหรบัความตอ้งการในปจัจบุนัของทา่นเทา่น ัน้ 
แตท่า่นยงัสามารถอพัเกรดใหต้รงกบัความ
ตอ้งการในอนาคตได ้ดว้ยอปุกรณเ์สรมิดงัตอ่ไปนี:้ 

 � อปุกรณ ์Wi-Fi เพือ่ใหเ้ครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่อเีทอร-์

เน็ตได ้ท�าใหท้า่นสามารถพมิพไ์ดท้กุทีท่กุเวลา

 � เลอืกตลบัหมกึออลอนิวนัทีใ่ชง้านงา่ย (ผา้หมกึ EZ) 

หรอืผา้หมกึแบบเตมิทีป่ระหยดักวา่และเป็นมติรตอ่

สิง่แวดลอ้ม (ผา้หมกึ ECO)

 � อปุกรณเ์สรมิส�าหรับการเขา้รหสั iCLASS SE® ที่

ท�าใหเ้ครือ่งพมิพข์องทา่นใชง้านรว่มกนัไดก้บัระบบ

ขอ้มลูประจ�าตวัอยา่งปลอดภยัของ HID อาทเิชน่

ความสามารถในการตัง้โปรแกรมขอ้มลู HID PACS 

ลงในเครือ่งพมิพ ์อปุกรณเ์ขา้รหสัจะเพิม่ระดบัชัน้

ของความปลอดภยัอกีหนึง่ชัน้ใหแ้กโ่ปรแกรมขอ้มลู

สว่นตวัของทา่น ดว้ยการสรา้งศกัยภาพในการ

ประมวลผล Secure Identity Object (SIO) และ

ท�าใหเ้ครือ่งพมิพข์องทา่นกลายเป็นปลายของระบบ

ทีเ่ชือ่ถอืได ้(TIP)

 � ดว้ยอปุกรณก์ารพมิพแ์บบสองดา้น ท�าใหท้า่น

สามารถเพิม่ขอ้มลูบรษัิทหรอืขอ้มลูผูถ้อืบตัรได ้ 

รวมทัง้คณุสมบตัดิา้นความปลอดภยัตา่งๆ อยา่งเชน่ 

รปูถา่ยคูแ่ละลายเซน็ดจิติอล

 � มอีปุกรณเ์สรมิคอื ถาดบตัรขาเขา้ / ขาออกทีอ่ยูด่า้น

เดยีวกนัและจอภาพกราฟฟิก SmartScreen™ ที่

ยา้ยต�าแหน่งได ้ทา่นจงึสามารถปรับแตง่เครือ่งพมิพ์

ใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีท่ีม่จี�ากดัได ้

 � ถาดรับบตัรขาเขา้แบบคูส่ามารถรับบตัรได ้200 ใบ 

เพือ่การพมิพแ์ละการเขา้รหสัทีม่คีวามจสุงูกวา่

 � มอีปุกรณเ์สรมิคอื เครือ่งเขา้รหสับตัรเทคโนโลยทีี่

ท�าใหท้า่นสามารถยา้ยระบบไปยงัเทคโนโลย ี

สมารท์การด์แบบสมัผัสและไมส่มัผัสไดอ้ยา่ง

งา่ยดาย (เชน่ iCLASS SE® หรอื MIFARE®)  

หรอืบตัรแถบแมเ่หล็กและบตัร Prox Card ทีไ่ม ่

ซบัซอ้นไดเ้มือ่จ�าเป็น
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* หมายถงึประเภทผา้หมกึและจ�านวนแผงผา้หมกึทีพ่มิพ ์โดยที ่Y= เหลอืง, M= มว่ง, C= ฟ้า, K= สดี�าเรซนิ, O= โอเวอรเ์ลย,์ B= สดี�าของการระเหดิสยีอ้ม

** ความเร็วในการพมิพห์มายถงึความเร็วการพมิพโ์ดยประมาณ และเริม่นับจากเวลาทีบ่ตัรตกลงในทีพั่กบตัรทีพ่มิพเ์สร็จแลว้ (Output hopper) จนถงึเวลาทีบ่ตัรใบถดัไปตกลง
ในทีพั่กบตัร เวลาในการพมิพน์ีไ้มนั่บรวมเวลาการเขา้รหสัหรอืเวลาทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรใ์ชใ้นการประมวลผลรปู เวลาการประมวลผลจะชา้เร็วขึน้อยูก่บัขนาดไฟล ์เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์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

North America: +1 949 732 2000
Toll Free: 1 800 237 7769 
Europe, Middle East, Africa: +44 1440 714 850
Asia Pacific: +852 3160 9800
Latin America: +52 55 5081 1670
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คุณลกัษณะเฉพาะ

วธิกีารพมิพ ์ ระเหดิสยีอ้ม / ถา่ยโอนความรอ้นเรซนิ

ความละเอยีด 300 dpi (11.8 จดุ/มม.) โทนสตีอ่เนือ่ง

สี สงูถงึ 16.7 ลา้นส ี/ 256 เฉดสตีอ่พกิเซล

ตวัเลอืกผา้หมกึพมิพ์

ตวัเลอืกอปุกรณไ์ดแ้ก ่ผา้หมกึพรอ้มดว้ยตลบัหมกึแบบใชแ้ลว้ทิง้ (EZ) ทีใ่ชง้านงา่ย และผา้หมกึส�าหรบัตลบัหมกึแบบเตมิ (ECO) ทีป่ระหยดักวา่และเป็นมติร
ตอ่สิง่แวดลอ้ม ท ัง้ EZ และ ECO:
 � เรซนิด�า (มาตรฐาน), พมิพ ์1000 ครัง้  

EZ เทา่น ัน้: 
 � สคีรบพรอ้มเรซนิด�าและแผงโอเวอรเ์ลย,์ YMCKO*, พมิพ ์250 ครัง้ 
 � สคีรบฮาลฟ์พาเนลพรอ้มเรซนิด�าและแผงโอเวอรเ์ลย,์ YMCKO*, พมิพ ์350 ครัง้ 
 � สคีรบพรอ้มแผงเรซนิด�าสองอนัและแผงโอเวอรเ์ลย,์ YMCKOK*, พมิพ ์200 ครัง้ 
 � สคีรบพรอ้มแผงฟลอูอเรสซิง่ เรซนิด�า และโอเวอรเ์ลย,์ YMCFKO*, พมิพ ์200 ครัง้ 
 � สคีรบพรอ้มแผงฟลอูอเรสซิง่ แผงเรซนิด�าสองอนั และโอเวอรเ์ลย,์ YMCFKOK*, พมิพ ์175 ครัง้ 
 � เรซนิด�าและแผงโอเวอรเ์ลย,์ KO*, พมิพ ์500 ครัง้ 
 � ด�าระเหดิสยีอ้มและแผงโอเวอรเ์ลย,์ BO*, พมิพ ์500 ครัง้
 � เรซนิเขยีว, ฟ้า, แดง, ขาว, เงนิ, ทอง, พมิพ ์1000 ครัง้ 
 � เรซนิเงนิและทองโลหะ, พมิพ ์500 ครัง้ 

เทคโนโลยรีไีรท ์- ไมต่อ้งใชผ้า้หมกึ

ความเร็วการพมิพ*์* 6 วนิาทตีอ่ใบ (K*); 8 วนิาทตีอ่ใบ (KO*); 16 วนิาทตีอ่ใบ (YMCKO*); 24 วนิาทตีอ่ใบ (YMCKOK*)

ขนาดบตัรมาตรฐานทีร่บัได้ CR-80 (ยาว 3.375˝ x กวา้ง 2.125˝ / ยาว 85.6 มม. x กวา้ง 54 มม.); CR-79 บตัรกาวดา้นหลงั (ยาว 3.313˝ x กวา้ง 2.063˝ / ยาว 84.1 มม. x กวา้ง 52.4 มม.) 

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

ความหนาบตัรทีร่บัได้ พมิพอ์ยา่งเดยีว: .009˝ - .040˝ / 9 หนึง่สว่นพันนิว้ - 40 หนึง่สว่นพันนิว้ / .229 มม. - 1.016 มม.; พมิพ ์/ เคลอืบ: .030˝ - .040˝ / 30 หนึง่สว่นพันนิว้ - 40 หนึง่สว่น
พันนิว้ / .762 มม. - 1.02 มม.

ประเภทบตัรทีร่บัได ้ บตัร PVC หรอืโพลเีอสเตอรท์ีม่ผีวิ PVC แบบมนั; ตอ้งพมิพเ์รซนิสเีดยีวถา้เป็นบตัรโพลเีอสเตอร ์100%; บตัรออปตคิอลเมโมรีท่ีม่ผีวิเป็น PVC; รไีรท์

ความจบุตัรของถาดขาเขา้ ถาดบตัรขาเขา้แบบคู ่(200 ใบ) 

ความจบุตัรของถาดขาออก ไดถ้งึ 100 ใบ (.030˝ / .762 มม.) 

ความจบุตัรของถาดบตัรเสยี ไดถ้งึ 100 ใบ (.030˝ / .762 มม.) - ตอ้งมถีาดบตัรขาเขา้ / ขาออกดา้นเดยีวกนัหรอือปุกรณเ์คลอืบบตัร

การท�าความสะอาดบตัร มลีกูกลิง้ท�าความสะอาดบตัรในตวัตลบัหมกึ; ลกูกลิง้ท�าความสะอาดจะถกูเปลีย่นโดยอตัโนมตัเิมือ่เปลีย่นผา้หมกึ

หนว่ยความจ�า 32 MB RAM 

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

อนิเตอรเ์ฟส USB 2.0 และอเีทอรเ์น็ตพรอ้มอนิเทอรนั์ลปริ๊นทเ์ซริฟ์เวอร์

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

ความชืน้ 20-80% ไมค่วบแน่น

ขนาด
เครือ่งพมิพด์า้นเดยีว: สงู 9.8˝ x กวา้ง 18.1˝ x ลกึ 9.2˝ / สงู 249 มม. X กวา้ง 460 มม. x ลกึ 234 มม.; 
เครือ่งพมิพส์องดา้น: สงู 9.8˝ x กวา้ง 18.7˝ x ลกึ 9.2˝ / สงู 249 มม. x กวา้ง 475 มม. x ลกึ 234 มม.;
เครือ่งพมิพ ์+ เคลอืบ: สงู 18.9˝ x กวา้ง 18.7˝ x ลกึ 9.2˝ / สงู 480 มม. x กวา้ง 475 มม. x ลกึ 234 มม.

น�า้หนกั เครือ่งพมิพด์า้นเดยีว: 9 ปอนด ์/ 4.1 กก.; เครือ่งพมิพส์องดา้น: 11 ปอนด ์/ 5 กก.; เครือ่งพมิพ ์+ เคลอืบ: 20 ปอนด ์/ 9.1 กก.

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

มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม ทกุอปุกรณย์กเวน้เครือ่งเคลอืบนัน้ผา่นมาตรฐาน ENERGY STAR®

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

ความถีไ่ฟฟ้า 50 Hz / 60 Hz 

การรบัประกนั เครือ่งพมิพ ์- สามปี; หวัพมิพ ์- สามปี, ผา่นไดไ้มจ่�ากดัดว้ย UltraCard® 

ตวัเลอืกการเขา้รหสั

รองรับทัง้เทคโนโลยสีมารท์การด์และแถบแมเ่หล็ก:
เครือ่งอา่น 125 kHz (HID Prox); 13.56 MHz (iCLASS® Standard / SE / SR / Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE 
DESFire® EV1, ISO 14443 A / B, ISO 15693) เครือ่งเขา้รหสั อา่น / เขยีน; เครือ่งเขา้รหสัสมารท์การด์แบบสมัผัสสามารถอา่นและเขยีนบนบตัรสมารท์การด์ทัง้แบบ
หน่วยความจ�าและไมโครโปรเซสเซอร ์ISO7816 1 / 2 / 3 / 4 ไดท้กุแบบ (T=0, T=1) รวมทัง้บตัรซงิโครนัส; การเขา้รหสัแถบแมเ่หล็ก ISO, สภาพบงัคบัแมเ่หล็กทัง้แบบ
สงูและต�า่, แทรค 1, 2 และ 3

โปรแกรมควบคมุการผา่น
เขา้ออกทีใ่ชร้ว่มกนัได้

iCLASS® Standard / SE / SR / Seos, MIFARE Classic™, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox 

อปุกรณเ์สรมิ 
อเีทอรเ์น็ตสายเดยีวและอนิเทอรเ์ฟส USB 2.0 ส�าหรับการพมิพแ์ละการเขา้รหสัแบบอนิไลน ์(หมายเหต:ุ การเขา้รหสัอเีทอรเ์น็ตแบบสายเดยีวนัน้มเีฉพาะส�าหรับ iCLASS® , 
MIFARE®, และการเขา้รหสัสมารท์การด์แบบสมัผัสเทา่นัน้) ; อปุกรณก์ารพมิพแ์บบสองดา้น; ถาดรับบตัรขาเขา้ / ขาออกดา้นเดยีวกนั ; อปุกรณเ์ขา้รหสัสมารท์การด์ (สมัผัส 
/ ไมส่มัผัส); อปุกรณเ์ขา้รหสัแถบแมเ่หล็ก; ชดุท�าความสะอาดเครือ่งพมิพ;์ ระบบวสัดสุ ิน้เปลอืงทีป่ลอดภยัและเป็นลขิสทิธิข์องเรา

ซอฟแวร์ แอพพลเิคชัน่ท�าบตัรในตวั Swift ID™, โปรแกรมตรวจสอบ FARGO Workbench™ พรอ้มดว้ยระบบเทยีบจดุส ีColor Assist™

การแสดงผล การแสดงผลกราฟฟิก SmartScreen™ ทีเ่ขา้ใจงา่ย

ความปลอดภยัของเครือ่งพมิพ์ การเขา้ถงึเครือ่งพมิพไ์ดรั้บการป้องกนัดว้ยรหสัผา่น

An ASSA ABLOY Group brand
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