Honeywell Datamax E-Class Mark III, E-4204B - Basic, stolní DT/TT tiskárna
čárových kódů, 203dpi, serial, USB, Netira
Honeywell Datamax E-Class Mark III je kompaktní stolní termotiskárna etiket, je výbornou volbou pro pokrytí vašich potřeb menšího až středního
objemu tisku etiket a štítků. Malé rozměry, plastové provedení a nízká hmotnost předurčují tyto tiskárny pro kancelářské použití v menších tiskových
sériích.
Tiskárny E-Class Mark III mají snadné použití s rychlým
vkládáním média a interaktivním LCD displejem. Ušetří vám
provozní náklady díky větším rolím spotřebního materiálu.
Tyto modely jsou cenově výhodné, spolehlivé, výkonné a s
osvědčeným designem, který bude i nadále atraktivní po řadu
let. Tiskárna je ideální pro tisk šperkařských visaček a štítků,
etiket pro evidenci majetku, pro označování medicínských a
chemických vzorků, pro potisk visaček v automobilovém
průmyslu apod. Tato stolní tiskárna etiket je velice výkonná, s
pamětí 64MB Flash/32MB DRAM a provozní teplotou od 4 °C
do 35 °C. Je dostupná ve 4 modelech – Basic, Advanced,
Professional a Professional+. Zcela přepracovaná konstrukce
poskytuje uživatelům vysoký komfort při zavádění spotřebního
materiálu. V tiskárnách E-class MARK III nyní můžete použít
barvicí pásky s dutinkou 1".

Klíčové vlastnosti tiskárny Datamax E-Class Mark III:

nízká hmotnost, malé rozměry
snadné zakládání médií
Čtyři různá provedení: Basic, Advanced, Professional, Professional +
uživatelsky přívětivá
komunikační rozhraní dle typu tiskárny

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

USB, RS232

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Metoda tisku

přímá termální, termotransferová

Maximální šířka tisku

108mm

Rychlost tisku

101mm/sec(4 ips)

Tiskové rozlišení

203dpi

Maximální délka tisku

2514mm

Paměť

32MB DRAM, 64 MB Flash

Symboliky 2D kódů

MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR code, Aztec, GS1 DataBar Composite Code, MicroPDF417

Mechanické
Rozměry

Šířka: 203.5mm, Výška: 187mm, Délka: 282mm

Váha

2.4kg

Materiál

dvoustěnný plast

Barva

tmavě šedá

Spotřební materiál
Maximální šířka papíru

112mm

Maximální průměr kotouče

127mm

Typ médií

leporelo, materiál s černou značkou, nekonečný pás, se zářezem, perforované

Max. průměr barvící pásky

25mm

Tloušťka médií

0.06 až 0.25mm

Průměr dutinky médií

25 až 38mm

Prostředí
Provozní teplota

4 až 35°C

Ostatní
Záruka ?
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