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Stolné tlačiarne série 64-0x

Séria tlačiarní 64-0x pozostáva z výkonných thermal direct a termotransférových tlačiarní so šírkou tlače 4, 5, 6 a 8”. 
Perfektne splní aj tie najnáročnejšie požiadavky priemyselných aplikácií, vyžadovanév logistike, distribučných centrách,  
priemysle a maloobchode.

 » mechanizmus šetrenia fólie významne znižuje spotre- 
 bu materiálu, čím sa znižujú aj finančné náklady súvisi- 
 ace s nákupom pások 

 » vďaka rýchlosti tlače až 400mm/s je séria 64-0x efektív- 
 na a ekonomická aj pri tlači variabilných dát

 » robustné vyhotovenie a spoľahlivý výkon tlačiarní   
 série 64-0x zaručujú zvýšenie produktivity

 » tlačovú hlavu možno rýchlo a ľahko vymeniť
 » príslušenstvo ako rezačka alebo navíjač možno ľahko  

 namontovať alebo odstrániť
 » možná integrácia náhradných dielov do iných zariadení  

 NOVEXX Solutions
 » upravená knižnica fontov a čiarových kódov umožňu- 

 je tlač malých fontov od 4 bodov, grafiky s vysokým   
 rozlíšením, tlač kontinuálnej výmeny fontov s nastavi- 
 teľnou veľkosťou a všetkých dostupných čiarových   
 kódov 

 » séria 64-0x má celý rad možností pripojenia
 » tlačiarne série 64-0x sú dostupné aj ako RFID model
 » 400 MHz procesor a tlačová rýchlosť až 16 ips zaraďu 

 je sériu 64-0x k najrýchlejším tlačiarňam vo svojej   
 triede

 » kapacita pásky až 600 m predstavuje menej zastavení  
 potrebných na výmenu pások

 » šírka tlače až do 213 mm a dĺžka tlače od 5 mm až do  
 2 000 mm a viac

Séria 64-0x - ekonomická, flexibilná a produktívna možnosť tlače

Séria 64-0x - ideálna pre vysokoobjemovú tlač v rôznych prostrediach

64-0x
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 » Spôsob tlače: Thermal Direct alebo Thermal Transfer
 » Typy etikiet: Nekonečné/ podľa požiadaviek
 » Šírka tlače: 

 64-04/05: 25.4 - 154 mm (max.);
 64-04/05 Dispenser: 25.4 - 140 mm (max.)
 64-06: 30.2 - 185 mm (max.);
 64-06 Dispenser: 30.2 - 172 mm (max.); 
 64-08: 100 - 254 mm (max.)

 » Rýchlosť tlače: 
 64-04: 50.8 - 406 mm/sec. (2 - 16 ips)
 64-05: 50.8 - 406 mm/sec. (2 - 16 ips)
 64-06: 50.8 - 355.6 mm/sec. (2 - 14 ips)
 64-08: 50.8 - 228.6 mm/sec. (2 - 9 ips)

 » Tlačová hlava: 12 bodov/mm (300 DPI)
 » Pamäť: RAM: 64 MB; Flash: 4 MB
 » Veľkosť kotúča etikiet: vonk. priemer: max. 210 mm;  

 dutinka: 38 mm, 76 mm, 102 mm (1.50”, 3”, 4“)
 » Dĺžka pásky:  600 m
 » Šírka pásky: 64-04/05: 30-132 mm; 64-06: 30-164 mm;  

 64-08: 40-217 mm
 » Možnosti pripojenia:  Serial (115,200); Ethernet   

 10/100 Base T with TCP/IP, LPD, RawIP printing, DHCP,  
  HTTPD, FTPD, SNMP; CF slot; SD/MMC slot; 2 x USB   
 host; 1 x USB device

 » Čiarové kódy: 1D: EAN 8 and EAN 13 with 2 and 5-digit  
 add-on, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Ratio 3:1 and  

 Ratio 2.5:1; Code ITF, Codabar, Code 128, Code 2/5   
 matrix, Code 2/5 1, Code 2/5 5, Code 2/5 Interleaved   
 Ratio 1:3, Code 2/5 Matrix Ratio 1:2.5; Code 2/5 Matrix  
 Ratio 1:3; Code MSI, Code EAN 128; Postcode (Guide   
 and Identity Code), UPS Code 128; všetky čiarové kódy  
 nastaviteľné pre 16 šírok a dĺžok. 2D: Data Matrix Code,  
 QR Code, PDF 417, Maxi Code, Codablock F, Code 49,  
 GS1 databar, EAN, UCC composite symbology

 » Grafické formáty: BMP, PCX, JPG, TIF, GIF
 » Štandardné fonty: 17 štandardných fontov (vrátane  

 OCR-A a OCR-B), možnosť rotácie o 0°, 90°, 180°, 270°;  
 môžu byť nastaviteľné v súradniciach X/Y až k 8:3;   
 podporované fonty TrueType

 » Senzory média: transmisívne, reflektívne
 » Displej: 2-riadkový, 16 grafík
 » Jazyky: Easy Plug, MLI, Line Printer, Hex Dump
 » Operačná teplota: +5° to +35°C (41° to 95°F)
 » Skladovacia teplota: -20° to +70°C (-4° to 158°F)
 » Vlhkosť: 45 to 75 % non-condensing
 » Príslušenstvo:  

 nožný spínač pre ovládanie v móde „on demand“, mini  
 klávesnica, flash pamäťová karta, navíjač, rezačka, apli- 
 kačné rameno LTSI pripojené na prednú stranu tlačiar- 
 ne - umožňuje rýchlejšie označenie jednotlivých po-  
 ložiek, WLAN 802.11b, rozhranie RS422/485, UHF RFID  
 kits available, USI interface

Funkcie a technické údaje v skratke

Parametre tlačiarní série 64-0x

64-04/64-05 64-06 64-08

Parametre tlačiarne (v x š x h) 305 mm x 320 mm x 490 mm 305 mm x 350 mm x 490 mm 305 mm x 350 mm x 490 mm

Hmotnosť tlačiarne 20 kg 21,5 kg 26 kg


