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Termotransferová tiskárna Datamax H 4212

Rodina tiskáren Datamax H-class posouvá termo(transferový) tisk do další etapy.

Tyto robustní a vysoce výkonné tiskárny poskytují rychlý, ale také precizní tisk velkého množství různých typů materiálů.

Technologie IntelliSEAQ™ zajišťuje diagnostické metody, které rovněž maximalizují životnost tiskové hlavy a tím šetří Vaše náklady.

Robustní hliníkový rám zajišťuje stabilní a přesný tisk o vysoké kvalitě.

Tiskárny řady H-class jsou navrženy do nejnáročnějších průmyslových podmínek ve výrobě, skladování i logistice.

Díky vynikající výbavě i širokému spektru volitelných doplňků včetně podpory RFID splní tiskárny H-Class požadavky těch nejná-
ročnějších aplikací.

Popis
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 » Způsob tisku: Termotransfer, nebo tepelný
 » Max. rychlost tisku: 304 mm/s (12“/s), možnost 

regulace
 » Rozlišení: 203 dpi
 » Max. tisková šířka: 104 mm
 » Max. šířka etikety: 118 mm
 » Min. šířka etikety: 25 mm
 » Min. tisková délka: 6 mm, 19mm při použití senzoru 

přítomnosti
 » Max. tisková délka: 2475 mm
 » Typ média: Etikety v kotoučích (dutinka 76 mm), nebo 

skládané, kartonové visačky a štítky. Nepřetržité pásy. 
Senzor lze 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

 » Kotouč etiket: max. průměr 203 mm, průměr dutinky 
76 mm. Skládané visačky jsou podávány ze zadní části.

 » Barvicí pásky: vnitřní návin, dutinka 25 mm, délka 
max. 600m

 » 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: všechny fonty mohou být zvětšová-
ny 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.

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

 » Podporované graf. formáty: .BMP, .IMG, .PCX
 » Tisk grafiky: s použitím ovladače pro Windows.
 » Paměti: 8MB, FLASH pro download firmware; 16MB 

DRAM
 » Kryt: Kovová konstrukce
 » Interface: RS-232/422, ETHERNET, USB, SDIO, 2xUSB 

pro periferie
 » Napájení: 110/220 V, 50/60 Hz
 » Provozní teplota: 0 °C až 38 °C
 » Rozměry: 418 × 321 × 489 mm
 » Hmotnost: 21,1 kg

Specifikace

 » termotrasnferový tisk
 » standardní odlepovač
 » robustní odlepovač
 » standardní střihač (0,0635 - 0,254 mm, 500.000 střihů)
 » bezdrátový ETHERNET
 » interní navíječ s vlastním napájením
 » technologie MCL
 » senzor přítomnosti etikety
 » online kontrola čárových kódů - LINEAR SCANNER
 » RFID
 » GPIO INTERFACE
 » ILPC - CG TIMES™ FONT

Volitelné příslušenství


