Honeywell Datamax P1120n, Tiskárna čárových kódů, DT/TT, 300dpi Near
Edge, USB, LAN
Tiskárna, která si poradí se vším! Spolehlivý partner do náročných provozů ze všech oborů- od zahradnictví až po logistiku! Inteligentní, industriální a
termotransferová, taková je tiskárna Datamax P1120n. Zároveň se vyznačuje vysokou kvalitou tisku, odolností v náročném pracovním prostředí a
tiskovým rozlišením 300 dpi. Dále nabízí širokou tiskovou hlavu tzv.Near Edge. Ta umožňuje tisk po celé šíři etikety a vyhovuje pro tisk na materiálech
náročných na manipulaci, jako jsou syntetické materiály, tagy a plast.Tiskárna s Near-edge tiskovou hlavou poskytuje uživatelům schopnost
integrovat tisk čárových kódů skrze širokou škálu použití.
Do náročného provozu jedině se špičkovou a všestrannou
tiskárnou čárových kódů. Honeywell Datamax P1120n se
širokou tiskovou hlavou umožňuje vysoko objemový tisk etiket
a kódů v tiskové kvalitě i na náročné materiály jako plast nebo
syntetické materiály. Tiskárna Datamax P1120n nabízí
jedinečnou tiskovou hlavu, která umožňuje plné využití štítků a
čárových kódů. Je schopna tisknout na syntetiku, štítky,
samolepky a plasty. Má také uživatelsky přívětivý displej a
používá standartizovaný jazyk PLC, který umožňuje spustit
tiskárnu na různých operačních systémech, čímž se stává
nezávislou na jakékoliv jiné aplikaci běžící na Vašem počítači.
Tiskárna P1120n nabízí automatické navinutí a uživatelsky
přívětivou dotykovou obrazovku. Jako ostatní tiskárny v
Performance Series byla také P1120n navržena do vysoce
náročných provozů, kde je nutná kvalita a rychlost tisku
společně s potřebou jednoduchého ovládání.

Mezi doporučené příslušenství patří interní navíječ, odlepovačka a řezačka, USB host, GP 1/0, 802.11 b/g a audio alarm.
Vhodné použití: výroba, transport a logistika, zahradnictví, farmaceutický průmysl

Klíčové vlastnosti tiskárny Datamax P1120n:

Near Edge- široká tisková hlava
Jednoduchá ERP integrace do SAP a virtuálně kterýchkoliv jiných síťových řešení
Pokročilé rozhraní – nejintuitivnější ovládání a nastavení na trhu
Přední barevný dotykový panel (nastavení kvality tisku a kalibrace médií)
Automatické zavádění médií
Kontrola napětí v TTR pásce
Tisk na všechny druhy médií včetně plastu
Uživatelsky přívětivá
PCL5- standardní jazyk
Tiskové rozlišení 300 dpi
Rychlost tisku až 203 mm/s
Vylepšená hliníková konstrukce navržená pro náročné, průmyslové prostředí

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

USB, Ethernet, 802.11a/b/g/n, USB Host

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Metoda tisku

přímá termální, termotransferová

Maximální šířka tisku

108mm

Rychlost tisku

203mm/sec(8 ips)

Tiskové rozlišení

300dpi

Paměť

64MB DRAM, 32 MB Flash

Symboliky 2D kódů

všechny standardní typy 2D-kódů

Typ displeje

LCD graphic color

Dotykový displej

Ano

Otočení písem a kódů

0°, 90°, 180°, 270°

Optické
Rozlišení

320x240 px

Elektrické
Napájení

Vstup: 100 ~ 240 VAC, 50~60 Hz, 5A

Mechanické
Rozměry

Šířka: 274mm, Výška: 302mm, Délka: 475mm

Váha

19kg

Materiál

hliník

Barva

stříbrná

Spotřební materiál
Maximální šířka papíru

118mm

Typ médií

nekonečný pás, perforované, materiál s černou značkou, leporelo

Max. délka barvící pásky

600m

Tloušťka médií

0.0635 až 0.635mm

Průměr dutinky médií

až 25.4mm

Prostředí
Provozní teplota

0 až 40°C

Skladovací teplota

-20 až 60°C

Provozní vlhkost (nekondenzující)

25 až 85%
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