Honeywell Datamax I-4212e Mark II, Tiskárna čárových kódů, 203dpi, LCD
displej, TT, DT, USB, Serial
Nejvyšší výkon ve své třídě. O celých 20% než konkurenti! Není o čem přemýšlet. Honeywell Datamax I-4212e. Tiskárny Datamax I-Class Mark II
představují střední třídu průmyslových tiskáren čárových kódů, určených pro širokou škálu průmyslových aplikací. Tiskárny I-Class se vyznačují svou
špičkovou spolehlivostí, výkonem, nízkou spotřebou elektrické energie, snadnou integrací a jsou zárukou nejvyšší kvality ve své kategorii.
Vždy je lepší být na straně vítězů. Tiskárna Honeywell Datamax
I-4212e poráží konkurenty ve své třídě o celých 20% výkonu!
Nejrychlejší, nejvýkonnější, flexibilní, multifunkční a odolná. Již
není o čem přemýšlet. Potřebujete průmyslovou tiskárnu
Honeywell Datamax I-4212e.

Tiskárny Datamax I-Class Mark II snadno vyhoví poptávce po vysokorychlostním tisku etiket. Procesor pracující na frekvenci 400 MHz zaručuje
nejvyšší výkon ve střední třídě průmyslových tiskáren. Modulární konstrukce umožňuje doplnit nebo změnit volitelné příslušenství a reagovat tak na
měnící se požadavky. I-Class Mark II je ideální tiskárna pro činnosti spojené s odesíláním a přijímáním zboží, identifikaci produktů, označováním léčiv
nebo sledováním zboží.
Klíčové vlastnosti tiskárny Datamax I-Class mark II:

OPTImedia - snižuje čas potřebný k ideálnímu nastavení teploty a rychlosti za účelem dosažení nejlepší možné kvality tisku.
Nižší spotřeba energie – třída I-Class Mark II zajišťuje o 25% nižší spotřebu energie než ostatní tiskárny stejné kategorie. Tisková hlava (ECO
IntelliSEAQ ™) má díky odolné vrstvě lepší odolnost vůči poškození (oděrům) a delší životnost.
Více komunikačních portů – nabízí největší výběr komunikačních portů ve střední třídě: sériové, paralelní, USB, LAN, 2 USB, SDIO, WLAN, a
GPIO.
Displej – podsvícený a dobře čitelný LCD displej s rozlišením 128x64 je doplněn 7 klávesami umožňujícími snadnou konfiguraci.
Robustní konstrukce – odolný kryt je vyroben z hliníkového tlakového odlitku.
Přístupnost k tiskové hlavě – díky dobrému přístupu k tiskové hlavě je možno tiskárnu velmi dobře udržovat. Tiskovou hlavu i válec lze
vyměnit během 5 minut.
Snadná instalace příslušenství – tiskárnu lze jednoduše doplnit o stříhač, čidlo přítomnosti s odlepovačem etiket nebo termotransfer.
Multi-jazykové menu – dostupné jazyky: čeština, angličtina, španělština, němčina, italština a francouzština.
Software – zahrnuje DPL a další populární emulační jazyky, které umožní snadnou integraci tiskárny do nových nebo stávajících aplikací.

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

RS232, USB, paralelní

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Metoda tisku

přímá termální, termotransferová

Maximální šířka tisku

104mm

Rychlost tisku

304mm/sec(12 ips)

Tiskové rozlišení

203dpi

Maximální délka tisku

2514mm

Paměť

64MB DRAM, 32 MB Flash

Symboliky 2D kódů

všechny standardní typy 2D-kódů

Otočení písem a kódů

0°, 90°, 180°, 270°

Mechanické
Rozměry

Šířka: 320.5mm, Výška: 322.6mm, Délka: 472.4mm

Váha

20.5kg

Materiál

hliník

Barva

stříbrná

Spotřební materiál
Maximální šířka papíru

118mm

Typ médií

leporelo, perforované, vstupenky, visačky

Max. délka barvící pásky

600m

Tloušťka médií

0.0635 až 0.254mm

Průměr dutinky médií

až 25.4mm

Prostředí
Provozní teplota

0 až 40°C

Ostatní
Záruka ?
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