TSC DA200 Stolní DT tiskárna čárových kódů, bez SD slotu, 5 ips, 203 dpi,
USB+LAN
Stolní tiskárna čárových kódů DA200 / DA300 od firmy TSC má všechny dobré vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých tiskáren. Je lehká, snadno
přenosná, zabírá málo místa, tichá a s jednoduchou obsluhou. Přitom ale nabízí parametry očekávané u tiskány etiket střední třídy: velkou paměť pro
zpracování složitých formátů a velkou rychlost tisku. Zkrátka jsou tyto tiskárny ideální kombinaci zavedené kvality, výkonu a cenové dostupnosti.
Tiskárna TSC DA200 / DA300 nově definuje hodnotu nízkorozpočtových stolních tiskáren nálepek.
Přestože cena samotné tiskárny je nízká, vypadá podobně a má lepší výkon, než nákladné konkurenční
modely.

Tiskárna DA200/DA300 dokáže potiskovat různé druhy nálepek - přepravními nálepkami počínaje, přes obvyklé nálepky k označování a identifikaci
zboží, až k visačkám a vstupenkám. Nálepky nemusí být vždy papírové. Ve výrobních halách průmyslových podniků, pro evidenci automobilových dílů
apod., se často využívají nálepky z polyetylénu, datapolu, případně z jiných materiálů.Vyznačuje se snadným zavádění médií.
Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy Thermal Smart Control. Tiskový výstup je díky této
technologii ostřejší a, co je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Hlavní vlastnosti tiskárny DA200/DA300 :

snadné zavádění médií
velká paměť - 64 MBSDRAM, 128 MB Flash
malé rozměry
rychlost tisku až 127mm/sec
USB 2.0, RS-232, Ethernet
32-bit procesor RISC
tiskové rozlišení až 300 DPI
technologie Thermal Smart Control výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk

Produktové video:
VIDEO='DMS:3033'

Vkládání médií:
YOUTUBE='LrGVUomAdXQ'

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Indikace

LED(zelená, žlutá a červená)

Komunikační rozhraní

USB, RS232

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Metoda tisku

přímá termální

Maximální šířka tisku

108mm

Rychlost tisku

127mm/sec(5 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

64MB DRAM, 128MB Flash

Typ CPU

32-bit RISC

Symboliky 2D kódů

Data Matrix, MaxiCode, QR code, Aztec, PDF417, MicroPDF417

Příkazová sada

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

Otočení písem a kódů

0°, 90°, 180°, 270°

Max.průměr návinu

127mm

Optické
Senzory

detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový

Elektrické
Napájení

Univerzální externí zdroj, Vstup: AC 100-240V, 1A, 47-63HZ, Výstup: DC 24V, 2.5A 60W

Mechanické
Rozměry

Šířka: 172mm, Výška: 165mm, Délka: 195mm

Váha

1.3kg

Materiál

dvoustěnný plast

Spotřební materiál
Maximální šířka papíru

114mm

Typ médií

nekonečný pás, materiál s černou značkou, leporelo, se zářezem, termocitlivé nálepky

Minimální šířka papíru

19mm

Tloušťka médií

0.055 až 0.19mm

Průměr dutinky médií

25.4 až 38mm

Prostředí
Provozní teplota

5 až 40°C

Skladovací teplota

-40 až 60°C

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

10 až 90%

Provozní vlhkost (nekondenzující)

25 až 85%

Ostatní
Certifikace

RoHS, WEEE

Volitelné příslušenství ?

Bluetooth, klávesnice s displejem KP-200 Plus, inteligentní klávesnice KU-007 Plus, řezačka, RTC - hodiny
reálného času, odlepovací mechanismus

Záruka ?

2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 6 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec),
schválený materiál CODEWARE

Standardní příslušenství ?

stručný návod, USB kabel, napájecí kabel, CD Windows software
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