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Termotransferová tiskárna Datamax M 4206

Tiskárna DATAMAX M-4206 je novým přírůstkem do rodiny tiskáren DATMAX. Model M-4206 je prvním z nové produktové řady 
nastupujících modelů M-CLASS. Jedná se o tiskárnu střední třídy (M-Mid Range) která v sobě kombinuje průmyslové zpracování 
řady I-class a zároveň požadavky na úsporu místa a nízké pořizovací náklady. Robustní lité hliníkové šasi, jednoduchá výměna eti-
ket i barvicích pásek, snadno instalovatelné doplňky, malé rozměry i příznivá cena. Součástí dodávky je rovněž balík softwarových 
aplikací (tiskové ovladače pro MS Windows™, tiskový software LabelView XLT včetně české lokalizace, software DMXConfig pro 
elegantní a přehledné nastavení důležitých parametrů tiskárny. Díky vynikajicímu poměru cena / výkon se stává tiskárna DATA-
MAX M-4206 nejlepší tiskárnou ve 4“ kategorii tiskáren střední třídy. Paralelní i USB rozhraní již v základní ceně.

Ušetřete peníze a čas tiskem vlastních etiket v malých nákladech!
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 » Způsob tisku: Termotransfer (volitelně), nebo tepelný
 » Rychlost tisku: 51-153 mm/s (2-6“/s)
 » Rozlišení: 203 dpi
 » Max.tisková šířka: 104 mm
 » Max.šířka etikety: 118 mm
 » Min.šířka etikety: 25 mm
 » Min.tisková délka: 6 mm
 » Max.tisková délka: 2475 mm
 » Typ média: Etikety v kotoučích (dutinka 76 mm, 

nebo 40mm), nebo skládané, kartonové visačky a štítky. 
Nepřetržité pásy.

 » 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, TLC39, QR Code, Aztec, Micro PDF417

 » Barvicí pásky: vnitřní návin, dutinka 25 mm, 
max.450m

 » Kotouč etiket: max. průměr 203 mm, průměr dutinky 
od 40 mm do 76 mm. Skládané visačky jsou podávány ze 

zadní části.
 » Vestavěné fonty: 7 alfanumerických fontů ve veli-

kostech 2 mm až 6mm, OCR-A, OCR-B, CG TriumvirateTM 
Možnost downloadu vlastních fontů: TrueType, AGFA® 
Intellifont™ a bitmapových fontů.

 » Zvětšování fontů, rotace: všechny fonty mohou být 
zvětšovány 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°.

 » Obrázky: Podporuje formáty .BMP, .IMG, .PCX
 » Tisk grafiky: S použitím ovladače pro Windows.
 » Paměti: 2MB FLASH pro download firmware; 4MB 

DRAM
 » Kryt/rám: Plastový kryt/ litý hliníkový rám
 » Interface: RS-232 38,400 BPS, Paralelní CENTRONICS, 

USB, volitelně ETHERNET
 » Napájení: 110/220 V, 50/60 Hz
 » Provozní teplota: 4°C až 35°C
 » Rozměry: 262 × 249 × 459 mm
 » Hmotnost: 9,8 kg

Specifikace

 » Termotransfer - tisk pomocí barvicí pásky
 » Standardní střihač se zásobníkem - maximální tloušťka materiálu 0,010“ (0,254 mm)
 » „Lehký“ střihač - maximální tloušťka materiálu 0,005“ (0,127 mm), délka min. 31.8mm
 » Interní navíječ - ve spojení s odlepovačem etiket pro navíjení podkladového materiálu; max.průměr vnitřního kotouče 

125 mm
 » Odlepovač etiket a senzor přítomnosti - po vytištění je etiketa odlepena od podkladu a tiskárna čeká na odebrání 

obsluhou, nebo aplikátorem etiket. Nutný interní navíječ. Nelze kombinovat se střihačem
 » PASSPORT - přenosná klávesnice s displejem pro tisk bez PC
 » DMX100 - Ethernet Adapter adaptér k internímu paralelnímu portu
 » Rozšíření paměti FLASH - 4MB (nutná nová základní deska)
 » ILPC - karta pro tisk národních znaků více než 40 abeced

Volitelné příslušenství


