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Termotransférová tlačiareň Zebra 220 Xi4
Popis
Tlačiareň Zebra 220Xi4 je určená pre potlač až 224 mm širokých etikiet rýchlosťou až 254 mm/s. Široké etikety sa obvykle používajú na označovanie sudov s chemickými látkami, v automobilovom priemysle, na označování paliet prepravných kontajnerov...
Tlačiareň 220Xi4 patrí do Xi-radu tlačiarní Zebra, čo ju predurčuje pre 24-hodinové používanie v najnáročnejších podmienkach.
Štandardným vybavením je 16 MB pamäte DRAM a 4 MB flash. Nastavenie parametrov tlačiarne sa uskutočňuje cez menu na
panele s podsvieteným LCD displejom. Voliteľným príslušenstvom je vnútorný navíjač, port pre aplikátor etikiet, ZebraNet PrintServer pre pripojenie do siete Ethernet, bezdrôtový ZebraNet PrintServer Pus s podporou kariet Cisco b/g a CF Motorola a rezač.

Charakteristika
»» Rozlíšenie 203 a 300 DPI
»» Vhodná pre väčšinu náročných aplikácií, ktoré vyžadujú
celodennú prevádzku v obtiažnom prostredí
»» Odolná kovová konštrukcia
»» Rozlíšenie tlačovej hlavy 203 DPI
»» Potlač etikiet až do šírky 224 mm, šírka vlastnej potlače je
až 216 mm

»» Tlačová rýchlosť až 254 mm/s
»» Jednoduchá integácia do siete prostredníctvom voliteľného tlačového servera ZebraNet Print Server
»» Možnosť dodatočného rozširovania o rôzne voliteľné
príslušentstvo
»» Kompatibilita s ostatnými tlačiarňami Zebra vď jazyku
ZPL II
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Vlastnosti
»» Oddelená bočná stena (pri otváraní tlačiarne nie je
potrebné toľko priestoru) s okienkom, ktoré umožňuje
sledovať stav zásoby pásky a etikiet v tlačiarni;
»» Voliteľne pevná bočná stena s väčším priehľadným
oknom
»» Tlačová rýchlosť až 305 mm/s
»» Riadiaci panel s podsvieteným LCD displejom. Nastavenie
parametrov tlačiarne je preto veľmi jednoduché a je
možné v niekoľkých jazykoch.
»» Integrované počítadlo potlačených etikiet a použitej
termotransférpásky

»» Obidva typy senzorov na potlačovaný materiál, tj.
transparentný (pre potlač etikiet na priesvitnom podklade) i odrazový (pre potlač etikiet s čiernou značkou zo
spodnej strany na podklade).
»» Jednoduchá obsluha i údržba
»» ZBI (Zebra Basic Interpreter) - umožňuje ľahké začlenenie do existujúcich systémov alebo možnosť pripojenia
vstupných periférií (váhy, snímač čiarového kódu) priamo
k tlačiarni
»» Rozhranie USB 2.0, RS-232/422/485 a rýchle paralelné
rozhranie Centronics

Technické údaje
»» Typ tlače: termotransfértlač, riadené vyhrievanie bodov
tlačovej hlavy alebo priama termotlač
»» Rozlíšenie: 203 DPI (8 bodov/mm), 300 DPI (12 bodov/
mm)
»» Tlačová rýchlosť: 254 mm/s - 203 DPI, 152 mm/s - 300
DPI
»» Šírka potlače: max. 216 mm
»» Dĺžka potlače: max. 3810 mm
»» Médium: kotúč s priemerom max. 203 mm, priemer
dutinky min. 76 mm
»» Šírka média: min. 108 mm, max. 224 mm
»» Hrúbka média: 0,076 až 0,305 mm
»» Typ média: kontinuálne alebo nekontinuálne (etikety
na svetlejšom podklade, s vyseknutým oddeľovacím
otvorom alebo čiernou značkou)
»» Typ senzora: priesvitový pre potlač delených etikiet /
visačiek, odrazový pre potlač materiálov oddeľovaných z
rubu čiernou značkou
»» Max. dĺžka etikety: 991 mm pre nekontinuálne médium,
3810 mm kontinuálne
»» Pamäť: štandardne 16 MB SDRAM (užívateľsky prístupné
12 MB), voliteľne: až 4 MB flash pamäte
»» Rozhranie: USB 2.0 (480 Mbps), sériové RS-232, voliteľne
RS422/485, rýchle paralelné rozhranie IEEE 1284, voliteľné rozhranie Ethernet

»» Mikroprocesor: single 32 bit 133 Mhz RISC processor
»» Termotransférpáska: šírka pásky by mala byť minimálne
rovnaká alebo väčšia než šírka média
max. vonkajší priemer: 81 ,3 mm
priemer dutinky : 25,4 mm
štandardné dĺžky : 300 a 450 m
»» Čiarové kódy: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128,
ISBT 128, UPC/EAN vrátane dodatkových kódov, Postnet,
Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5,
LOGMARS, MSI, Plessey, Codabar
dvojdimenzionálne kódy: PDF 417, Micro PDF 417 ,
Codablock, Code 49, Max iCode, Datamatrix , QR Code,
RSS Code, TLC 39, Aztec
»» Fonty: 9 bitmapových fontov - zväčšenie až 10x na šírku i
na výšku, vektorový font CG Triumvirate Bold Condensed,
podpora užívateľských fontov (vrátane českých) a grafiky
»» Riadenie: Zebra Programming Language ZPL II - zabežpečuje kompatibilitu s ostatnými tlačiarňami Zebra;
programy pre návrh a tlač etikiet; ovládač pre Windows
»» Veľkosť (VxŠxH): 393,7 x 334,4 x 495
»» Hmotnosť: 30,5 kg
»» Operačná teplota: +5°C až +40°C
»» Priama termotlač: 0°C až +40°C
»» Skladovacia a prepravná teplota: -20°C až +60°C
»» Relatívna vlhkosť: 20 až 85% (nekondenzujúca), skladovacia 5 až 85% (nekondenzujúca)

Voliteľné rozšírenia
Pevná bočná stena s okienkom, trn pre médium s dutinkou 40 mm, odlepovací modul, vnútorný navíjač, rezač, rozšírenie pamäte
DRAM na 8 MB, PC-karta PCMCIA pre download grafiky, formátov a fontov (až 8 MB pamäte), Compact Flash karta pre rozšírenie pamäte, interný alebo externý modul ZebraNet PrintServer II , rozhranie IBM Twinax (emuluje tlačiarne systému IBM 3X a
AS/400), rozhranie IBM Coax (emuluje tlačiarne systému IBM 3270), Server Plus s podporou CB, PCMCIA Cisco a CF Motorola
(podpora šifrovania WEP, WPA-PSK, WPA-LEAP), XML, port pre aplikátor, SW pre návrh etikiet
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