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Termotransférová tlačiareň Datamax M4206

Tlačiareň DATAMAX M-4206 je novým prírastkom do rodiny tlačiarní DATAMAX. Model M-4206 je prvým z nového produktového 
radu nastupujúcich modelov M-CLASS. Ide o tlačiareň strednej triedy (M-Mid Range), ktorá v sebe kombinuje priemyselné spraco-
vanie radu I-class a zároveň spĺňa požiadavky na ušetrenie miesta a nízkych počiatočných nákladov. 

Robustné liate hliníkové šasi, jednoduchá výmena etikiet a farbiacich pások, ľahko inštalovateľné doplnky, malé rozmery i priaz-
nivá cena. Súčasťou dodania je balík softvérových aplikácií (tlačové ovládače pre MS Windows™, tlačový softvér LabelView XLT 
vrátane českej lokalizácie, softvér DMXConfig pre elegantné a prehľadné nastavenie dôležitých parametrov tlačiarne. 

Vďaka vynikajúcemu pomeru cena / výkon sa stáva DATAMAX M-4206 najlepšou tlačiarňou v 4“ kategórii tlačiarní strednej triedy. 
Paralelné i USB rozhranie už v základnej cene.

Ušetrite peniaze a čas tlačou vlastných etikiet v malých nákladoch!
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 » Sposob tlače: Termotransfér (voliteľne)/tepelná
 » Rýchlosť tlače: 51-153 mm/s (2-6“/s)
 » Rozlíšenie: 203 dpi
 » Max. tlačová šírka: 104 mm
 » Max. šírka etikety: 118 mm
 » Min. šírka etikety: 25 mm
 » Min. tlačová dĺžka: 6 mm
 » Max. tlačová dĺžka: 2475 mm
 » Typ média: Etikety v kotúčoch (dutinka 40mm/76 mm)  

 alebo skladané, kartónové visačky a štítky. Nekonečné  
 pásy.

 » Hrúbka média: 0.0635 - 0.254 mm
 » Senzor pre médium: priesvitový/ reflexný
 » 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, TLC39, QR Code,   
 Aztec, Micro PDF417

 » Farbiace pásky: vnútorný návin, dutinka 25 mm,   
 max.450m

 » 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 veľ. 2 mm až 6mm, OCR-A, OCR-B, CG TriumvirateTM  
 Možnosť stiahnutia vlastných fontov: TrueType, AGFA®  
 Intellifont™ a bitmapových fontov.

 » Zväčšovanie fontov, rotácia: 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.

 » 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; 4MB DRAM
 » Kryt/rám: Plastový kryt/ liaty hliníkový rám
 » Rozhranie: RS-232 38,400 BPS, Paralelný CENTRONICS,  

 USB, voliteľne ETHERNET
 » Napájanie: 110/220 V, 50/60 Hz
 » Prevádzková teplota: 4°C až 35°C
 » Rozmery: 262 × 249 × 459 mm
 » Hmotnosť: 9,8 kg

Špecifikácia

 » Štandardný rezač so zásobníkom - maximálna hrúbka materiálu 0,010“ (0,254 mm)
 » „Ľahký“ rezač - maximálna hrúbka materiálu 0,005“ (0,127 mm), dĺžka min. 31.8mm
 » 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. Nejde kombinovať so strihačom.
 » PASSPORT - prenosná klávesnica s displejom pre tlač bez PC
 » DMX100 - Ethernet Adapter adaptér k internému paralelnému portu
 » Rozšírenie pamäti FLASH - 4MB (nutná nová základná doska)
 » ILPC - karta pre tlač národných znakov viac ako 40 abecied

Voliteľné príslušenstvo


