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Termotransferová tiskárna Datamax E 4205

Model nové generace E-CLASS MARK II E-4205e navazuje na úspěšnou řadu tiskáren E-CLASS a definuje nový standard pro zá-
kladní řadu tiskáren. 

Tato tiskárna je vhodná také pro nemocnice, zdravotní a che-
mické laboratoře, krevní centra, autoservisy, zasilatelská cen-
tra, tisky vstupenek, k evidenci majetku atd.

Tiskárna je k dipozici v provedení DT (přímý tepelný tisk) i TT 
(tisk s pomocí barvicí pásky). Díky pestré škále doplňků nalez-
ne tato tiskárna uplatnění při malosériovém tisku i při tisku 
středních objemů etiket, visaček, vstupenek či štítků.

 » možnost volby barevého provedení (bílá+modrá 
nebo šedá+oranžová)

 » vyšší rychlosti tisku - až 5“/s
 » větší kapacita zásobníku etiket - nyní pojme kotouč s 

průměrem až 127mm
 » až o 70% vyšší výkon při zpracování vstupních dat
 » možnost volby emulace tiskáren ZEBRA (ZPL), 

INTERMEC (IPL) nebo BOCA
 » možnost doplnit tiskárnu o ETHERNET nebo bezdrá-

tovou síť

Termotransferová 
tiskárna

Tato nová verze nabízí oproti předchozí:

Popis

Výhody

Datamax

E 4205
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 » Způsob tisku: Termotransfer, nebo tepelný
 » Max. rychlost tisku: 127 mm/s (5“/s), možnost 

regulace
 » Rozlišení: 203 dpi
 » Max. tisková šířka: 108 mm
 » Max. šířka etikety: 109 mm
 » Min. šířka etikety: 19 mm
 » Min. tisková délka: 6 mm, 19mm při použití senzoru 

přítomnosti
 » Max. tisková délka: 2540 mm
 » Typ média: Etikety v kotoučích (dutinka 25 nebo 40 

mm), nebo skládané, kartonové visačky a štítky. Nepřetržité 
pásy. Senzor nelze nastavit do požadované pozice.

 » Tloušťka média: 0.0635 - 0.254 mm
 » Senzor pro médium: průsvit, pro neprůsvitná média 

nutná reflexní značka na rubu
 » Čárové kódy: Code 39, I2/5, Code 128 (A,B i C), 

Codabar, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, UPC add on 2,5, EAN-
8, EAN-13, Code 93, MSI Plessey, USCS, UCC/EAN Code 
128, Code 128 MOD 43, Postnet, PDF417, MAXICODE, 
Datamatrix, Telepen, USD-8, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro 
PDF417

 » Barvicí pásky: vnitřní návin, dutinka 12,5 mm, délka 
110m m

 » Kotouč etiket: max. průměr 127 mm, průměr dutinka 

25 nebo 40 mm. Skládané visačky jsou podávány ze zadní 
části.

 » Vestavěné fonty: 7 alfanumerických fontů ve velikos-
tech 0.89 mm až 16mm, OCR-A, OCR-B, CG TriumvirateTM 
(6 až 30 bodů) Možnost downloadu vlastních fontů. 
Zvětšování fontů, rotace všechny fonty mohou být zvětšo-
vány horiz. i vert. až 24x; fonty a grafika mohou být tištěny 
ve čtyřech orientacích: 0°, 90°, 180°, 270°. Text i grafika 
mohou být tištěny normálně nebo inverzně

 » Znaková sada: Modifikovaná 850, nebo národní ILPC 
firmware (doplněk)

 » Rotace fontů: rotace ve čtyřech orientacích: 0°, 90°, 
180°, 270°.

 » Obrázky: Podporuje formáty .BMP, .IMG, .PCX
 » Tisk grafiky: S použitím ovladače pro Windows.
 » Paměti: 4MB FLASH (8MB volitelně); 16MB SDRAM
 » Kryt: Plast
 » Interface: RS-232 38,400 BPS, Paralelní CENTRONICS
 » Napájení: z externího adaptéru 110/220 V, 50/60 Hz
 » Provozní teplota: 4°C až 35°C
 » Rozměry: 179 × 223 × 254 mm
 » Hmotnost: Tiskárna 2,4 kg, adaptér 1,3 kg
 » Barvy: Bílá+modrá nebo šedá+oranžová.
 » Záruka: Tiskárna 12 měsíců

Technické parametry

 » Termotransfer - tisk pomocí barvicí pásky
 » Standardní střihač se zásobníkem - maximální tloušťka materiálu 0,065“ (0,165 mm)
 » „Lehký“ střihač - maximální tloušťka materiálu 0,005“ (0,119 mm)
 » RTC - hodiny reálného času - zdarma společně se střihačem, nebo jako samostatná deska
 » Senzor přítomnosti - ve spolupráci s odlepovačem etiket - po vytištění je etiketa odlepena od podkladu a tiskárna 

čeká na odebrání obsluhou. Nelze kombinovat se střihačem
 » Rozšíření paměti - paměťový modul 8MB FLASH
 » ILPC - karta pro tisk národních znaků více než 40 abeced. Nelze kombinovat s předchozím paměťovým modulem
 » Rozhraní - ETHERNET nebo WLAN 802.11b/g
 » Emulace - emulace příkazového jazyka ZEBRA a INTERMEC
 » Bateriová sada 
 » Externí stojan - pro velké kotouče etiket
 » Externí navíječ 
 » Posuvný senzor etiket - nutno objednat s tiskárnou
 » Rozšířená záruka

Volitelné příslušenství


