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Termotransferová 
tiskárna

Avery Dennison

Stolní tiskárna čárových kódů Avery Dennison 9864

Průmyslová stolní tiskárna čárových kódů Monarch® 9864TM vám pomůže přepravit zboží rychle a přesně v rámci dodavatelského 
řetězce díky vysoce kvalitním, čitelným čárovým kódům pro vaše interní sledování, compliance nebo mezinárodní zásilky.

 » Schopnost tisku širokých etiket (až do 10“)
 » Odolný, tichý chod
 » Zabudovaný šetřič pásky

 » Tisková hlava standardně 300 DPI
 » Nejvyšší rychlost tisku ve své třídě (až 41 cm/s)

Standardní konektivita zahrnuje Ethernet, dva USB porty, sé-
riový port, paralelní port,1 USB device port a slot pro karty CF.

Buďte si jistí, že dostanete takové výsledky skenování, jaké 
budete chtít! 

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

Tiskárna Monarch 9864 využívá “Near Edge” technologii tis-
kových hlav, čímž poskytuje bezkonkurenční kvalitu tisku pro 
grafiku, malé fonty a další!

Tato všestranná tiskárna také zahrnuje nativní podporu stan-
dardních grafických formátů a zabudovaný šetřič pásky.

Jasné, ostré čárové kódy

Výkon, Rychlost & Efektivita

Zůstaňte ve spojení

9864-xx

 » Rychlý Tisk! Super rychlý 400 MHz procesor a rychlost 
tisku až 41 cm/s

 » Snížení prostojů! Průmyslový design s ochranou IP 41 
obstojí i v tvrdých podmínkách.

Zvýšení produktivity
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Volitelné příslušenství
 » Nožní spínač pro ovládání ondemand režimu
 » Mini klávesnice pro off-line zadávání dat
 » Vzdálený dispej
 » Paměťová karta pro ukládání formátů, rozšířená paměťová karta pro formáty písma nebo grafiky
 » Navíjecí zařízení pro aplikace etiket
 » Řezačka 2000 se přikládá k přední straně tiskárny, aby bylo možné štítky na požádání rozřezat.
 » Externí vysokozátěžová řezačka / stohovač řeže a ukládá až 3000 štítků.
 » LTSI rameno aplikátoru přiložené k přední straně tiskárny umožňuje rychlejší označování unikátních položek

Bezplatná startovací edice NiceLabel softwaru je dodávána s každou tiskárnou!

Software zdarma

 » Způsob tisku: Thermal Direct nebo Thermal Transfer, 
technologie Near Edge

 » Processor: 32-Bit, 400 MHz
 » RAM: 64 MB; Flash: 4 MB
 » Displej: 2-řádkový, 16ti znaková grafika
 » Max. délka tisku: 39.95” (1000 mm)
 » Rozlišení: 300 dpi
 » Operátor vyměnitelné tiskové hlavy
 » Fonty: 17+3 škálovatelné
 » Fixní čárové kódy: 17 1D a 5 2D grafiky: BMP, PCX, TIF, 

GIF, JPG
 » Dávkování: Kontinuální/na vyžádání
 » Supply ID: 1.5”, 3” 4” Standardně (38.1, 76.2, 101.6 mm)
 » Supply OD: 8.27” (210 mm)

 » Tloušťka: 4-12 mm
 » Snímání: Transmisivní. Reflektivní
 » Délka pásky: 1968’ (600 m)
 » Rozhraní: 

 Jazyky nabídky: 7 
 Porty: Sériový (115,200), USB, paralelní, Ethernet, CF 
slot, SD slot

 » Jazyk dat: Easy Plug, MLI, Line Printer, Hex Dump
 » Certifikáty: CE, GS, TUV, FCC, NRTLUS, CAN/CSA, CCC, 

GOST
 » Krytí: IP 41
 » Operační teplota: 5-35°C/-41 -95°F
 » Příkon: 100-240 V
 » Hlučnost: 70 dBA

Funkce a technické údaje ve zkratce

9864-04 9864-05 9864-06 9864-08

Max. tisková rychlost 41 cm/s 41 cm/s 36 cm/s 23 cm/s

Šířka tisku 4.1“ (10,4 cm) 5“ (12,7 cm) 6.2“ (15,7 cm) 8.3“ (21 cm)

Šířka média 6“ (15,2 cm) 6“ (15,2 cm) 7.2“ (18,2 cm) 10“ (25,4 cm)

Rozměr (VxŠxH) 12.0 x 12.6“ x 19.3“
(305 x 320 x 490 mm)

12.0 x 12.6“ x 19.3“
(305 x 320 x 490 mm)

12.0 x 13.8“ x 19.3“
(305 x 350 x 490 mm)

12.0 x 17.7“ x 19.3“
(305 x 450 x 490 mm)

Váha 44 lbs (20 kg) 44 lbs (20 kg) 47 lbs (21,5 kg) 57 lbs (26 kg)

Vlastnosti základní jednotky

*Postprint options mohou ovlivnit velikost a rychlost.


