Intermec Intermec PM43 - Tlačiareň etikiet, TT, 300DPI, 4 ", LCD, USB,
RS232, LAN
Intermec PM43 je priemyselná tlačiareň strednej triedy, ideálne pre širokú škálu aplikácií v rámci distribučného centra, skladových a výrobných
prostredia. Výhoda oproti konkurenčným modelom je v rýchlosti nasadenia. Hodí sa do každého prostredia, kde môže uľahčiť prevádzkovým
nákladom. Modely majú veľký farebný displej s viacjazyčným menu s veľmi príjemným užívateľským rozhraním.
Tlačiareň etikiet PM43 od spoločnosti Intermec vyniká
inovatívne bezdotykovou konfiguráciou vďaka voliteľnému
vstavanému čipu RFID. Vzhľadom k tomu, že priemyselné
tlačiarne sú dostupné s Wi-Fi a CCX-Certifikáciou s BT
pripojením, tlačiareň PM43 pomáha udržiavať bezdrôtovú
integritu siete. Tlačiareň je dodávaná s
ethernetovýmpřipojením, rovnako tak ako so sieťovým
protokolom IPv6. Táto robustná tlačiareň obsahuje prvky,
ktoré zvyšujú prevádzkyschopnosť a znižujú náklady na
údržbu. Silná celokovová konštrukcia je ideálna pre drsné
priemyselné prostredie a kovové dvere s inovatívnym
systémom západky zabezpečujú celkovú ochranu. Bez
problémov možno tiež tlačiť malé čiarové kódy, texty i obrázky,
a to s vysokou presnosťou. Monitorovanie zariadení nebolo
nikdy jednoduchšie - každá tlačiareň PM43 má webové stránky
uložené v tlačiarni, ktoré umožňujú jednoduché nastavenie,
monitoring a konfiguráciu pomocou vreckových zariadení, ako
sú vreckové počítače, tablety či chytré telefóny.

Kľúčové vlastnosti tlačiarne PM43:
- kompaktné vyhotovenie - veľmi odolná konštrukcia - možnosť konfigurácie "No- touch" - najrýchlejší výkon vo svojej triede - ideálny pre širokú
škálu aplikácií - užívateľsky prívetivá - 4 "veľký, farebný d

Technický popis
Funkcionalita a ovládanie
Komunikačné rozhranie

USB, RS232, Ethernet

Symboliky 1D čiarovych kódov

všetky štandardné typy 1D-kódov

Metóda tlače

priama termálna, termotransferová

Rýchlosť tlače

300mm/sec(12 ips)

Tlačové rozlíšenie

300dpi

Pamäť

128MB Flash, 128MB DRAM

Symboliky 2D kódov

všetky štandardné typy 2D-kódov

Typ displeja

4" LCD

Optické
Senzory

detekcia konca pásky, detekcia otvorenia tlačovej hlavy, odrazový, priesvitový

Elektrické
Napájanie

100-240V, 50-60Hz

Mechanické
Rozmery

Šírka: 483mm, Výška: 284mm, Dĺžka: 295mm

Váha

15.8kg

Farba

strieborná

Spotrebný materiál
Maximálna šírka papiera

114mm

Maximálny priemer kotúča

80mm

Typ médií

materiál s čiernou značkou, se zárezom, nekonečný pás, leporelo, kotúč

Minimálna šírka papiera

19mm

Max. dĺžka farbiacej pásky

450m

Hrúbka médií

0.03 až 0.104mm

Prostredie
Prevádzková teplota

5 až 40°C

Skladovacia teplota

-20 až 70°C

Relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)

20 až 80%

Ďalšie
Certifikácie

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395
+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
https://eshop.codeware.cz/

RoHS, FCC Class A, UL, cUL, C-Tick, CCC

