Birch CP-Q3 Pokladní tiskárna s řezačkou, USB + RS232 + LAN, černá, tisk v
českém jazyce
Ideální tiskárna pro tabletové pokladny, včetně operačního systému iOS. Birch CP-Q3 je stolní tiskárna účtenek a čárových kódů ideální pro pokladní
sestavy. Varianta s rozšířeným komunikačním rozhraním Bluetooth se hodí pro tabletová řešení. Ideálně spojuje vysokou kvalitu a spolehlivost za
skvělou cenu, čímž se dokonale uplatní v každém maloobchodním prostředí a jistě si najde své příznivce v řadách zákazníků.
Tiskárna Birch CP-Q3 je díky rozšířenému komunikačnímu rozhraní 3 v
1 (RS232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, RJ11) vhodná do jakéhokoliv
provozu, nejlépe se však hodí do maloobchodu. To znamená nejen
klasické obchody, ale zejména pohostinství jako jsou bary, restaurace,
kuchyně s objednávkami a jiná pracoviště, kde je vyžadována pokladní
evidence. Tiskárna je vybavena automatickou řezačkou účtenek.

Klíčové vlastnosti pokladní tiskárny BIRCH CP-Q3:
komunikační rozhraní: RS232 + USB + Bluetooth nebo Ethernet + RJ11
tisk v českém jazyce
vhodná pro POS, zejména pro tabletová řešení
připojitelná k iOS přes rozhraní AirPrint
ideální do maloobchodu- pohostinství, bary, restaurace
uživatelsky přívětivá
rychlost tisku 260 mm/s
tiskové rozlišení 203 DPI
kompatibilní s příkazovou sadou ESC/POS
tisk všech běžných 1D, 2D kódů a účtenek
odolný kryt
malé stolní rozměry
automatická řezačka účtenek
výhodná cena

Nabízíme tisk PE etikety k povinnému označení provozovny EET: LBL093062UB-EE

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Indikace

bzučák nastavitelný pro otevření krytu/konec tisku/konec papíru

Komunikační rozhraní

RS232, Ethernet, USB-HID, USB-VCP, RJ-11 pro peněžní zásuvku (DC 24V/1A), OPOS

Symboliky 1D čárových kódů

Code 39, EAN 13/UPCA, EAN 8, Code 93, Code 128, Codabar

Metoda tisku

přímá termální

Maximální šířka tisku

82.5mm (±0,5 mm)

Rychlost tisku

260mm/sec (10 ips)

Tiskové rozlišení

203dpi

Písma

13 international character set, Big5 / GB123

Paměť

4MB

Symboliky 2D kódů

QR code, PDF417

Příkazová sada

ESC/POS

Vyrovnávací paměť

2MB

Optické
Senzory

detekce otevření tiskové hlavy, detekce konce média

Elektrické
Napájení

12 VDC ~ 24 VDC

Mechanické
Rozměry

Šířka: 143.5mm, Výška: 135mm, Délka: 183mm

Váha

3.5kg

Barva

černá

Spotřební materiál
Maximální šířka papíru

82.5mm (±0,5 mm)

Maximální průměr kotouče

83mm

Typ médií

termopapírový kotouček, materiál s černou značkou

Tloušťka médií

0.06 až 0.08mm

Prostředí
Provozní teplota

0 až 45°C

Skladovací teplota

-10 až 60°C

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

10 až 90%

Provozní vlhkost (nekondenzující)

10 až 80%

Ostatní
Standardní příslušenství ?
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řezačka, USB kabel, zdroj

