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Termotransférová tlačiareň Datamax I4212

Tlačiareň DATAMAX I-4212 vychádza z populárneho modelu I-4208. Ide o najrýchlejšiu termotransférovú tlačiareň vo svojej triede, 
tlačiacu rýchlosťou až 304 mm/s (12“/s). Uplatnenie nájde vo veľkoobjemových tlačových úlohách, vo výrobných linkách. Je vhod-
ná aj pre zákazkovú potlač etikiet, visačiek, vstupeniek a textilných stúh. Tlačiareň komunikuje s užívateľom v češtine.

Etikety tlačí rýchlo a podľa potreby!

Termotransférová 
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 » Spôsob tlače: Termotransfér/tepelná
 » Max. rýchlosť tlače: 51-304 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 40mm/76mm),  

 alebo skladané, kartónové visačky a štítky.    
 Nepretržité pásy. Senzor možno nastaviť do požadova 
 nej pozície.

 » Hrúbka média: 0.0635 - 0.254 mm
 » Senzor pre médium: priesvit, pre nepriesvitné médiá  

 nutná reflexná 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, UCC/  
 EAN Code 128, Code 128 MOD 43, Postnet, PDF417,   
 MAXICODE, Datamatrix, Telepen

 » Farbiace pásky: vnútorný návin, dutinka 25 mm,   
 max.600m

 » Kotúč etikiet: max. priemer 203 mm, priemer dutinky  
 od 40 mm do 76 mm. Skladané visačky sú podávané zo  

 zadnej časti.
 » Zabudované fonty: 7 alfanumerických fontov   

 vo veľkostiach 0.89 mm až 16mm, OCR-A, OCR-B, CG   
 TriumvirateTM (6 až 30 bodů). Možnosť stiahnutia vlast 
 ných fontov.

 » Zväčšovanie fontov, rotácie: všetky fonty môžu byť  
 zväčšované 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.

 » Znaková sada: Modifikovaná 850 alebo národná - ILPC  
 firmware (doplnok)

 » Rotácia fontov: rotácia v štyroch orientáciach: 0°, 90°,  
 180°, 270°.

 » Obrázky: Podporuje formáty .BMP, .IMG, .PCX
 » Tlač grafiky: S použitím ovládača pre Windows.
 » Pamäť: 2MB FLASH pre download firmware; 16MB   

 DRAM
 » Kryt: Kovová konštrukcia
 » Interface: RS-232 2,400-38,400 BPS, Paralelný   

 CENTRONICS, volitelne ETHERNET
 » Napájanie: 110/220 V, 50/60 Hz
 » Prevádzková teplota: 4°C až 35°C
 » Rozmery: 321 × 221 × 273 mm
 » Hmotnosť: 20,5 kg

Technické parametre

 » Štandardný rezač so zásobníkom - maximálna hrúbka materiálu 0,010“ (0,254 mm)
 » „Ľahký“ rezač - maximálna hrúbka materiálu 0,005“ (0,127 mm)
 » Interný navíjač - v spojení s odliepačom etikiet pre navíjanie podkladového materiálu; max. priemer vnútorného  

 kotúča 125 mm
 » Odliepač etikiet a senzor prítomnosti - po vytlačení je etiketa odlepená od podkladu a tlačiareň čaká na odobranie  

 obsluhou alebo aplikátorom etikiet. Nutný interný navíjač. Nedá sa kombinovať s rezačom.
 » I/O Expansion board - rozširujúca karta pre pamäť 8MB FLASH, pomocné vstupné a výstupné signály, zálohovanie  

 dátumu a času
 » PASSPORT - prenosná klávesnica s displejom pre tlač bez PC
 » Ethernet Adapter - karta 10/100 MB/s pre pripojenie tlačiarne do siete Nowell, Unix, WindowsNT, LANManager,  

 AppleTalk, DEC; protokoly: TCP/IP, IPX, LPR, LAT, NetBIOS/NetBEUI
 » Interná TWINAX/COAX - podpora IBM mainframe
 » Rozšírenie pamäti - 4MB pre fonty a 4MB adresovateľná FLASH
 » ILPC - karta pre tlač národných znakov viac ako 40 abecied
 » I-scanner - ON-line verifikátor kvality čiarových kódov

Voliteľné príslušenstvo


