TSC Alpha-4L Mobilní tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 4 ips, USB+WiFi
Přenosná termotiskárna kompaktních rozměrů, s možností tisku až do šířky 104 mm, kompatibilní s tiskárnami Zebra. Robustní konstrukce,
jednoduché ovládání a flexibilní připojení.
TSC představuje přenosnou termotiskárnu Alpha- 4L.Je určena pro jednoduchý,rychlý a
pohodlný tisk čárových kódů až do šíře 104 mm.Tato tiskárna se vyznačuje jedním z
největších zásobníků média (termo citlivý papír),rychlostí tisku 102 mm/s (4 ips),nízkou
hmotností a výdrží vysokokapacitní baterie.Připojení tiskárny probíhá prostřednictvím
USB 2.0 nebo WLAN.

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy Thermal Smart Control. Tiskový výstup je díky této
technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Hlavní vlastnosti tiskárny TSC Alpha-4L:

jednoduché ovládání díky malé LCD obrazovce
vhodná pro hrubší provoz-sklady,maloobchod
ochranný obal odolný proti prachu a vodě
odolnost testována na opakované pády z 1,5 m na beton
technologie Thermal Smart Control výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
pohodlné nošení po celou směnu
flexibilní připojení
rychlost tisku 102 mm/s (4 ips)
rozhraní- Bluetooth nebo WIFI 802.11
vysokokapacitní,dobíjecí Li-ion baterie 5 800 mAh

Nabízíme tisk PE etikety k povinnému označení provozovny EET: LBL093062UB-EET
Vkládání médií:
YOUTUBE='3lNgVtHrgKA'

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

802.11a/b/g/n, USB

Metoda tisku

přímá termální

Maximální šířka tisku

104mm

Rychlost tisku

102mm/sec(4 ips)

Tiskové rozlišení

203dpi

Písma

8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold
Condensed scalable font

Maximální délka tisku

2286mm

Paměť

16MB Flash, 32 MB SDRAM, micro SD karta pro rozšíření paměti Flash, až 4 GB

Ovládání

4x tlačítko

Typ displeje

---

Příkazová sada

TSPL-EZ TM (Compatible to EPL, ZPL, ZPL II) or CPCL emulation

Optické
Senzory

průsvitový, detekce otevření tiskové hlavy, odrazový

Elektrické
Hlavní baterie

Dobíjitelná Li-Ion baterie 5800 mAh, 7,2VDC

Mechanické
Rozměry

Šířka: 79mm, Výška: 160mm, Délka: 191mm

Váha

1.1kg

Materiál

ABS plast s gumou

Spotřební materiál
Maximální šířka papíru

112mm

Typ médií

materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, kotouč, perforované

Minimální šířka papíru

50.8mm

Tloušťka médií

0.055 až 0.165mm

Průměr dutinky médií

12.7 až 25.4mm

Prostředí
Provozní teplota

-20 až 50°C

Skladovací teplota

-40 až 60°C

Odolnost na nárazy

pád z 1,5 m na beton

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

10 až 90%

Provozní vlhkost (nekondenzující)

10 až 90%
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FCC, CE, CB, CCC, SRRC, RoHS, WEEE
kabel USB, autonabíječka, ramenní popruh
2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 6 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec),
schválený materiál CODEWARE

