TSC TX300 Stolná tlačiareň čiarových kódov, 300 dpi, 6 ips, USB + RS232 +
LAN
Rad termotransferových tlačiarní čiarových kódov TSC TX-200 / TX-300 / TX-600 má všetky kladné vlastnosti vyhľadávané zákazníkmi u malých
stolových tlačiarní. Tlačiareň je l'ahká, ľahko prenosná, tichá, s vysokým výkonom, zaberá málo miesta na stole, dobre sa ovláda a je za
bezkonkurenčnú cenu.Zároveň ponúka parametre nad očakávania u tlačiarní strednej triedy-300metrovou farbiacu pásku, vysokú pamäť až 128MBnajvyšším vo sve triede, veľmi ľahké zavádzanie medii, alebo rýchlosťou tlače až 203 mm / s (8 IPS).

Nová generácia termotransferových stolových tlačiarní od firmy TSC. Podporujú viac tlačových aplikácií, než akékoľvek iné tlačiarne vo sve třídě.Tato
úsporná tlačiareň Vám ušetrí nielen čas, ale hlavne peniaze. Tlačiareň je vyrobená z kvalitnéh,o veľmi odolného materiálu v nadčasovom designu.
Hoci cena samotnej tlačiarne je nízka, vyzerá obdobne a má lepší výkon ako nákladné konkurenčné modely. Prívetivý tvar konštukcie tlačiarne
umožňuje veľmi ľahké zavádzanie medii. Pomoci rozširujúce SD Flash karty dosiahnete neuveriteľne vysoké pamäte. Vďaka svojim malým rozmerom
je tlačiareň vhodná tiež robiť menších priestorov ako kanceláriách, v zdravotníctve, v námorná doprave, sledovanie zásielok ...
Tlačiarne TSC majú patentovanú technológiu elektronického ovládania teploty tlačovej hlavy Thermal Smart Control. Tlačový výstup je vďaka tejto
technológii ostrejší a, čo je ešte dôležitejšie, niekoľkonásobne sa predlžuje životnosť tlačovej hlavy.

Tlačiareň TX-200 je dostupná v nasledujúcich modeloch: - TX-200 s rýchlosťou tlače až 8 ips (203 mm / s) a tlačovým rozlíšením 200 DPI - TX-300 s
rýchlosťou tlače až 6 ips (152 mm / s) a tlačovým rozlíšením 300 DPI - TX-600 s rýchlosťou tlače až 4 ips (102 mm / s) a tlačovým rozlíšením 600 DPI
Hlavné vlastnosti termotransferové tlačiarne TSC TX-200:

možnosti 300 dpi a 600 dpi modelov
veľmi vysoká pamäť 128 MB Flash, 128 MB SDRAM
micro SD Flash rozširujúce pamäť až na 32 GB

32 bit RISC procesor
ľahké zavádzanie médií
rýchlosť tlače až 203 mm / s (8 ips)
3,5 '' TFT LCD displej-štandard u TX-600, voliteľne u TX-200/300
technológia Thermal Smart Control výrazne predlžuje životnosť tlačovej hlavy a zabezpečuje ostrejšiu tlač
Firmware TSPL-EZ ™ s automatickou emuláciou TPLE (Translation Printer Language Eltron®) a TPLZ (Translation Printer Language Zebra®)
farbiaca páska až 300 metrov
komunikačné rozhranie-Ethernet, USB 2.0
užívateľsky prívetivá véčková konštrukcia
záručná doba 2 roky
dlhá životnosť a spoľahlivosť

Vkladanie médií:
YOUTUBE='vsThGsyHDZE'
Obsah balenia:
YOUTUBE='Iv5hTkFqDrY'

Technický popis
Funkcionalita a ovládanie
Komunikačné rozhranie

USB Host, Ethernet, USB, RS232

Symboliky 1D čiarovych kódov

všetky štandardné typy 1D-kódov

Metóda tlače

termotransferová

Maximálna šírka tlače

106mm

Rýchlosť tlače

152mm/sec (6 ips)

Tlačové rozlíšenie

300dpi

Písma

8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold
Condensed scalable font

Maximálna dĺžka tlače

11430mm

Pamäť

128MB DRAM, 128MB Flash

Typ CPU

32-bit RISC

Ovládanie

LED panel s 8 veľkými ikonami, 2x tlačidlo

Symboliky 2D kódov

TLC-39

Rozširujúci slot

Micro SD Card (SDHC)

Príkazová sada

TSPL-EZ TM (Compatible to EPL, ZPL, ZPL II) or CPCL emulation

Otočenie písiem a kódov

0°, 90°, 180°, 270°

Optické
Senzory

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

Elektrické
Napájanie

100-240V, 50-60Hz

Mechanické
Rozmery

Šírka: 226mm, Výška: 198mm, Dĺžka: 332mm

Váha

3.75kg

Materiál krytu

dvojstenný plast

Spotrebný materiál
Maximálna šírka papiera

112mm

Maximálny priemer kotúča

127mm

Typ médií

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

Minimálna šírka papiera

19mm

Šírka farbiacej pásky

40 až 110mm

Max. dĺžka farbiacej pásky

300m

Hrúbka médií

0.055 až 0.254mm

Priemer dutinky médií

25.4 až 38.1mm

Minimálna dĺžka etikety

3mm

Prostredie
Prevádzková teplota

5 až 40°C

Skladovacia teplota

-40 až 60°C

Skladovacia vlhkosť (nekondenzujúca)

10 až 90%

Prevádzková vlhkosť (nekondenzujúca)

25 až 85%

Ďalšie
Certifikácie

RoHS, WEEE, FCC (Class B), CE Class B, RCM, UL, cUL, CCC, TÜV/Safety

Voliteľné príslušenstvo ?

Centronics Parallel, rezačka, Bluetooth, klávesnica s displejom KP-200 Plus, inteligentná klávesnica
KU-007 Plus, odlepovací mechanizmus

Záruka ?

2 roky (tlačiareň), 25000 m alebo 6 mesiacov (tlačová hlava), 50000 m alebo12 mesiacov (tlačový valec),
schválený materiál CODEWARE

Štandardné príslušenstvo ?

napájací kábel, USB kábel, stručný návod, CD Windows software
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