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První mobilní tiskárna s výškou tisku 25,4 mm !!!
•
•
•
•
•

Rozlišení tisku
Rychlost tisku
Výška tiskové oblasti
Délka tiskové oblasti
Řízení tisku

•
•

Zobrazovač
Ovládání

grafický 128 x 64 bodů
dotyková obrazovka s dynamicky proměnným menu,
BlueTooth (tablet s SW pod OS Android)

•
•
•

Formát grafických dat (logo)
Konektivita
Automaticky generované objekty

BMP soubor
SD karta, BlueTooth
datum, datum trvanlivosti, čas, čítač, tři řádky textu, logo,
bitmapa, čárové kódy, …

•

Napájení

•

Doba provozu na jedno nabití

LiIon aku 3,7V, 4,5 Ah, výměnný,
nabíječka součástí dodávky
až 8 hodin (typicky 6 hodin)

•
•
•

Rozměry
Hmotnost
Rozsah provozních teplot

cca [175 x 105 (šířka) x 225 (výška včetně rukojeti)] mm
1,05 kg (včetně aku a kartridží)
0 až +50° C

300/600 dpi
do 28 m/min

25,4 mm (1 ´´)
až 100 cm (40 ´´)
vestavěný enkodér, spoušť pro start tisku

Operativní použití kdekoliv
Jednoduché intuitivní ovládání formou výběru ikon z grafického menu
Možnost bezdrátového ovládání dodaným SW pod OS Android z tabletu (BlueTooth)
Zcela nezávislé na PC – snadné a rychlé vytvoření tiskové úlohy přímo na výrobní lince
Možnost jazykové lokalizace
Vyrobeno z barevně eloxovaného hliníku pro nízkou hmotnost a profesionální vzhled

Vynikající poměr cena / užitná hodnota
Vysoká flexibilita, operativní nasazení, snadné použití














Praktický plastový kufřík s pěnovou tvarovanou výplní pro fixaci tiskárny a příslušenství při
přepravě součástí dodávky, může obsahovat náhradní aku, inkoustové kartridže, …
Automatické vkládání objektů do tiskového pole (datum, datum spotřeby, čas, čítač, řádky textu,
logo, čárové kódy …)
Vestavěný obvod reálného času a automatický výpočet data spotřeby
Různé formáty data (včetně rotace o 90°)
Tři různé výšky fontů
Automatické generování čárových kódů
Snadné umístění objektu v tiskové oblasti
Automatické opakování tisku
Zrcadlení tiskových dat (vodorovné, svislé), nastavení směru potisku
Široké možnosti nastavení rozlišení a kvality tisku
Interní zálohovaná paměť pro uložení všech proměnných a parametrů tisku
Tři nezávislé paměti tiskových úloh
Bohaté příslušenství a adaptory pro usnadnění tisku na nestandardní povrchy a předměty

Široká nabídka inkoustů pro tisk na papír, karton, lepenku, plasty, kovy …
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