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Termotransferová 
tiskárna

Avery Dennison

Stolní tiskárna čárových kódů Avery Dennison 9854

Chyby čárových kódů vedou ke zpoždění přepravy a nákladné pokuty. Neefektivní sledování znamená chyby a zpomalení. Ko-
ordinační označování na mezinárodní úrovni může mít potíže. Stolní tiskárna čárových kódů Monarch® 9854TM řeší tyto a další 
problémy, pomůže vám přepravit zboží rychle a přesně v rámci dodavatelského řetězce.

 » Tisk vysoce kvalitních etiket
 » Compact Flash karta může pojmout tisíce formátů
 » Robustní, průmyslový design s tichým provozem
 » Až 4,72“ průchodnost etiket

 » Široká škála komunikačních rozhraní
 » Velmi rychlá propustnost (žádné čekání na štítky pro 

tisk)

Standardní konektivita zahrnuje kabelové sítě Ethernet, je-
den USB port, sériový port, paralelní port a PS2 port pro klá-
vesnici.

Vytiskne širokou škálu čárových kódů, včetně poštovního 
směrovacího čísla, coda bloku, ITF a RSS, stejně jako všechny 
základní symboliky čárových kódů.

Tiskárna Monarch 9854 tiskne především ostré, vysoce kva-
litní znaky s použitím malých fontů a poskytuje širokou škálu 
stylů. 

Tato všestranná tiskárna také zahrnuje nativní podporu stan-
dardních grafických formátů.

Jasné, ostré čárové kódy

Všestranný tisk

Zůstaňte ve spojení

9854
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Zvyšte produktivitu
 » Rychlý Tisk! Super rychlý 150MHz procesor a rychlost tisku až 20 cm za sekundu
 » Snížení prostojů! Rychlé, snadné a intuitivní nabídky zatížení
 » Uživatelem vyměnitelné tiskové hlavy
 » Vestavěné hodiny reálného času, k vytištění data / času
 » Bezpečné off-line operace - uložení formátů na vyjímatelnou kartu Compact Flash

 » Nožní spínač pro ovládání režimu na vyžádání
 » Mini klávesnice pro off-line zadávání dat
 » SD paměťová karta pro ukládání formátů, rozšířená paměťová karta pro formáty, písma a / nebo grafiku
 » Řezačka 2000 se přikládá k přední straně tiskárny, aby bylo možné štítky na požádání rozřezat

Doplňkové produkty

 » Tiskne štítky nebo nálepky
 » Pracuje on-line nebo offline
 » Zvýšená kvalita tisku

Funkce a technické údaje ve zkratce

Bezplatná startovací edice NiceLabel softwaru je dodávána s každou tiskárnou!

Software zdarma

 » Způsob tisku: Thermal Direct or Thermal Transfer
 » Processor: 32-Bit, 32 bit RMI 
 » RAM: 32 MB; Flash: 4 MB
 » Display: 2-řádkový, 16ti znaková grafika
 » Max. velikost tisku: 4.1” x 39.95” (104 x 1000 mm
 » Rozlišení: 203 dpi nebo 300 dpi
 » Max. rychlost tisku: 20cm/s (15cm/s s 300 dpi)
 » Etiketa / štítek:  

 Šířka 0,5 “ až 4,72” (12-120 mm),  
 Délka max. 39,4 “(1000 mm),  
 ID: 1,5”, 3“ 4” Standard, (38,1, 76,2, 101.6 mm)  
 OD: 7,48 “(210 mm),  
 Tloušťka etiket: 0,4-1 mm; 

 » Snímání: transmisivní. Reflektivní možnosti
 » Délka pásky: 6,6 “(500 m)
 » Rozhraní:  

 Jazyky nabídky: 7 
 Porty: Sériové (115200), USB x 2, PS 2, Ethernet, SD, 

periferní
 » Jazyk dat: snadno připojitelný
 » Fonty: 17 + 3 škálovatelné, čárové kódy: 17 1D a 2D 5, 

RSS, CC 
 » Grafika: BMP, PCX, TIF, GIF, JPG, kontinuální / na 

vyžádání
 » Certifikace: CE, GS, TUV, FCC, NRTL-US, CAN / CSA , CCC, 

GOST 
 » Operátor výměnné tiskové hlavy
 » Rám: Ocel/Die-cast base plate
 » Kryt: Ocel & černý plast
 » Ochranné vybavení: IP 41
 » Operační teplota: 4° až 40°C
 » Rozměry (VxŠxH): 10.7”x10.2”x18.2” (272x260x462 mm)
 » Váha: 30.8 lbs. (14 kg)
 » Příkon: 100-240 V
 » Hlučnost: 70 dBA


