TSC TC200 Stolní TT tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 6 ips,
USB+RS232+LPT+LAN, RTC, světlá
Termotransferové tiskárny čárových kódů TSC™ TTP-TC200 / TTP-TC300 přes svůj malý rozměr nabízejí vysoký výkon, který zákazníci očekávají od
TSC™. Odolné, spolehlivé a rychlé, to jsou tiskárny TSC TC200/TC300, které dokáží generovat etikety nebo štítky o šířce až 4 palce rychlostí až 6 ips
(TSC-TC200/TC210). Tyto tiskárny nabízejí ideální kombinaci ceny a výkonu, která je nesrovnatelná s jinými stolními termotransferovými tiskárnami
čárových kódů na trhu.
Tiskárna čárových kódů TTP-TC200 / TTP-TC300 je
nástupce nejprodávanější tiskárny od firmy TSCTTP-245C a je také postavena na 200 MHz 32-bitovém
procesoru, díky němuž je zpracování a vytisknutí
první nálepky velmi rychlé. Rovněž neexistují žádné
prodlevy mezi tiskem jednotlivých štítků - ani v
případě použití interních škálovatelných truetypových
písem. Tiskárna má, narozdíl od všech konkurenčních
produktů na trhu, integrovanou síťovou kartu
Ethernet standardně již u základního modelu (tedy ne
jako placené doplňkové příslušenství).

Série tiskáren TSC TPP-TC200 je díky svému designu snadno použitelná, nasazení pásky a médií je velmi jednoduché. Přestože zabírá velmi málo
místa a je vynikajícím řešením i pro prostorově omezené aplikace, tiskne nečekanou rychlostí až 6 ips štítky o šířce až 4" (tj. až 10 cm).
Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy Thermal Smart Control. Tiskový výstup je díky této
technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.
Do řady tiskáren TTP-TC200 patří také modely TTP-TC210, TTP-TC300 a TTP-TC310. Varianty TSC TTP-TC300/310 mají tiskovou hlavu s vysokým
rozlišením 300 dpi a je ideální pro tisk 2D čárových kódů.
Tiskárny TC210/TC310 mají barevný TFT displej.
Základní vlastnosti stolní tiskárny čárových kódů TSC TTP-TC200 / TTP-TC300:

Prostorově úsporný design
Rychlý 200 MHz procesor
U modelů TC210/TC310 až 128 MB Flash a 64 MB SDRAM paměti, s rozšiřujícím slotem pro karty SD až do 32 GB
Vysoce kvalitní dvoustěnná konstrukce tvaru V
Snadné vkládání barvící pásky a kotouče potiskovaného média

Délka barvící pásky až 110 metrů
Dlouhá životnost a spolehlivost
Interní Ethernet, USB 2.0, sériové a paralelní rozhraní
Plně nastavitelné senzory
Technologie Thermal Smart Control výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
Výkonný firmware TSPL-EZ™: správce souborů, programování v jazyce BASIC, možnost programování funkcí pro tisk stand-alone

Vkládání médií:
YOUTUBE='KIbtHwUazq8'

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

Ethernet, paralelní, RS232, USB

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Metoda tisku

přímá termální, termotransferová

Maximální šířka tisku

108mm

Rychlost tisku

152mm/sec (6 ips)

Tiskové rozlišení

203dpi

Písma

8 alpha-numeric bitmap fonts, CG Triumvirate Bold Condensed scalable font

Paměť

4MB Flash, 8MB DRAM

Typ CPU

32-bit RISC

Ovládání

1x tlačítko

Symboliky 2D kódů

všechny standardní typy 2D-kódů

Rozšiřující slot

SD Card (SDHC)

Příkazová sada

TSPL-EZ

Otočení písem a kódů

0°, 90°, 180°, 270°

Optické
Senzory

detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový

Elektrické
Napájení

100-240V, 50-60Hz

Mechanické
Rozměry

Šířka: 259.3mm, Výška: 203mm, Délka: 191.5mm

Váha

2.2kg

Materiál

dvoustěnný plast

Barva

světle šedá

Spotřební materiál
Maximální šířka papíru

112mm

Maximální průměr kotouče

127mm

Typ médií

materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zářezem, perforované

Minimální šířka papíru

20mm

Šířka barvící pásky

40 až 110mm

Max. délka barvící pásky

110m

Tloušťka médií

0.06 až 0.19mm

Průměr dutinky médií

25.4 až 38.1mm

Minimální délka nálepky

10mm ~ 2286 mm

Prostředí
Provozní teplota

5 až 40°C

Skladovací teplota

-40 až 60°C

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

10 až 90%

Provozní vlhkost (nekondenzující)

25 až 85%

Ostatní
Certifikace

FCC (Class B), C-Tick Class B, CE Class B, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC

Záruka ?

2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 6 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec),
schválený materiál CODEWARE
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