Argox X-3200E tiskárna nálepek, 300dpi, s rozhraním LAN
Průmyslová celokovová průmyslová termotransferová tiskárna čárových kódů s ovládacím LCD displejem, 300 dpi.
Tiskárna etiket Argox X-1000vl má vestavěnou
paměť flash ROM pro rychlé přepnutí firmwaru a
tím ke změně příkazového jazyka jejího ovládání. K
dispozici jsou emulace Datamax DPL (PPLA) nebo
firmware s emulací Eltron EPL (PPLB).

Tato tiskárna čárových kódů přináší řadu vylepšení oproti předchozímu modelu. Zde jsou ta nejzajímavější:
ladním balení najdete grafický software pro vytváření formátů etiket a jejich tisk. BarTender UltraLite, dodávaný s každou tiskárnou Argox, umožňuje
pohodlné intuitivní ovládání, údaje na vytvořených formátech mohou být proměnné (číselné řady nebo propojení s externím datovým souborem).
Tiskové programy vhodné pro tiskárny Argox: BarTender (Seagull Scientific), špičkový software pro tisk štítků s čárovými kódy v systému Windows.
Tento profesionální softwarový nástroj pro tvorbu štítků a tisk čárových kódů poskytuje výkonné funkce pro zpracování standardních štítků a pro
integraci s podnikovým softwarem. Multijazyková verze, obsahuje mj. i češtinu. Vlastnosti Tisk Typ: direct thermal nebo thermotransfer Rozlišení: 8
bodů na mm, 203 dpi Rychlost tisku: 4 ips Maximální šířka tisku: 104 mm Maximální délka tisku: 1270 mm Fonty Interní fonty: 5 alfanumerických
fontů od 1,25 mm do 6,0 mm Zvětšování fontů, rotace: všechny fonty lze zvětšit vertikálně i horizontálně až 24x. Fonty a grafika může být tištěna v
polohách 0°, 90°, 180° a 270°. Grafika soubory typu .PCX, .BMP, GDI Čárové kódy Jednorozměrné: Code 39, Code 93, Ext. Code 39, Ext. Code
93,Codebar, UCC128,Ean128, Interleave 2z5, Postnet, German POST, Matrix 25,UPC shipping code, Code 128 A, B, C. UPC A,E, EAN 8,12
Dvourozměrné: Maxicode, PDF-417 Tiskový materiál Materiál: Termopapír, termotransferový papír, vinyl, Mylar, metalizovaný papír, netkaná textilie,
jemně tkaná textilie, infračervený scanovatelný papír, plasty citlivé na teplo Šířka: 25,4 - 118 mm Délka: 13 - 209 mm Páska: vosk, vosk-pryskyřice,
pryskyřice Rozhraní RS-232, klávesnicové, paralelní (centronics), USB 2.0 Napájení 220 V (50/60 Hz) Příkon 100-240 VAC Paměť 4M flash; 8M SDRAM
Procesor 32 bit RISC Rozměry 263 mm výška x 250 mm šířka x 418 mm délka Hmotnost 10 kg Příkazový jazyk PPLA (Datamax), PPLB (Eltron) Software
základní balení: Windows driver, BarTender UL, knihovny DLL, Printer Utilities, Font Manager; komerční: BarTender (Seagull Scientific), NiceLabel,
případně jiné Volitelné příslušenství řezačka snímač etiket s interním navíječem RS-232 kabel hodiny možnost tisku bez PC stand alone s 512k flash
pamětí / pomocí ArgoKee Prostředí Provozní teplota 4 °C - 38 °C Vlhkost 0% - 90% nekondenzující Certifikace CE, UL, CUL, FCC, CCC, RoHS lze
integrovat do systému SAP
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