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Termotransférová tlačiareň Datamax H4212
Popis
Rodina tlačiarní Datamax H-class posúva termo(transférovú) tlač do ďalšej etapy. Tieto robustné a nadmieru výkonné tlačiarne
poskytujú rýchlu a precíznu tlač veľkého množstva rôznych typov materiálov.
Technológia IntelliSEAQ™ zabezpečuje diagnostické metódy, ktoré rovnako maximalizujú životnosť tlačovej hlavy, čím šetrí Vaše
náklady. Robustný hliníkový rám zabezpečuje stabilnú a presnú tlač vysokej kvality.
Tlačiarne radu H-class sú navrhnuté do najnáročnejších priemyselných podmienok vo výrobe, skladovaní či logistike.
Vďaka vynikajúcej výbave a širokému spektru voliteľných doplnkov, vrátane podpory RFID , splnia tlačiarne H‑Class požiadavky
tých najnáročnejších aplikácií.
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Špecifikácia
»» Spôsob tlače: Termotransfér/tepelná
»» Max. rýchlosť tlače: 304 mm/s (12“/s), možnosť 		
regulácie
»» Rozlíšenie: 203 dpi
»» Max. tlačová šírka: 104 mm
»» Max. šírka etikety: 118 mm
»» Min. šírka etikety: 25 mm
»» Min. tlačová dĺžka: 6 mm, 19mm pri použití senzora
prítomnosti
»» Max. tlačová dĺžka: 2475 mm
»» Typ média: Etikety v kotúčoch (dutinka 76 mm) alebo
skladané, kartónové visačky a štítky. Nepretržité pásy.
Senzor možno nastaviť do požadovanej pozície.
»» Hrúbka média: 0,0635 - 0,254 mm
»» Senzor: priesvitový, reflexný - čierna značka na rube
»» Čiarové kódy: Code 39, I2/5, Code 128 (A,B i C), 		
		Codabar, LOGMARS, UPC‑A, UPC‑E, UPC add on 2,5, 		
EAN‑8, EAN‑13, Code 93, MSI Plessey, USCS, UCCEAN 		
Code 128, Code 128 MOD 43, Postnet, PDF417, 		
MAXICODE, Datamatrix, Telepen
»» Kotúč etikiet: max. priemer 203 mm, priemer dutinky
76 mm. Skladané visačky sú podávané zo zadnej časti.
»» Farbiace pásky: vnútorný návin, dutinka 25 mm, dĺžka

max. 600m
»» Zabudované fonty: 7 alfanumerických fontov 		
vo veľkostiach 0.89 mm - 16mm, OCR-A, OCR-B, CG 		
TriumvirateTM (6 až 30 bodů). Možnosť stiahnutia vlast
ných fontov.
»» Zväčšovanie fontov: všetky fonty môžu byť zväčšova
né horiz. i vert. až 24x; fonty a grafika môžu byť tlačené
v štyroch orientáciach: 0°, 90°, 180°, 270°. Text i grafika
môžu byť tlačené normálne alebo inverzne.
»» Rotácia fontov: rotácia v štyroch orientáciach: 0°, 90°,
180°, 270°.
»» Podporované graf. formáty: .BMP, .IMG, .PCX
»» Tlač grafiky: s použitím ovládača pre Windows.
»» Pamäte: 8MB, FLASH pre download firmware; 16MB 		
DRAM
»» Kryt: Kovová konštrukcia
»» Rozhranie: RS-232/422, ETHERNET, USB, SDIO, 2xUSB
pre periférie
»» Napájanie: 110/220 V, 50/60 Hz
»» Prevádzková teplota: 0 °C až 38 °C
»» Rozmery: 418 × 321 × 489 mm
»» Hmotnosť: 21,1 kg

Voliteľné príslušenstvo
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

štandardný odliepač
robustný odliepač
štandardný rezač (0,0635 - 0,254 mm, 500.000 strihov)
bezdrôtový ETHERNET
interný navíjač s vlastným napájaním
technológia MCL
senzor prítomnosti etikety
online kontrola čiarových kódov - LINEAR SCANNER
RFID
GPIO INTERFACE
ILPC - CG TIMES™ FONT
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