TSC TA310-LE Stolní TT tiskárna čárových kódů, 4 ips, 300 dpi, LCD,
USB+RS232+LAN+LPT
Řada tiskáren čárových kódů TSC TA-200 / TA-300 má všechny dobré vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých tiskáren. Je lehká, snadno přenosná,
zabírá málo místa, tichá, s jednoduchou obsluhou a velmi atraktivní cenou. Přitom ale nabízí parametry očekávané u tiskány etiket střední třídy: 300
metrovou barvící pásku, velkou paměť pro zpracování složitých formátů, typ TA-200E / TA-300E má síťové rozhraní Ethernet.
TSC vyrábí stolní termotransferové tiskárny čárových kódů s dvojí
převodovkou a mechanismem pro velkou 300 metrovou barvící pásku již déle,
než 15 let. S velkou radostí tento výrobce uvedl ekonomický model:
dostupnou, odolnou a uživatelsky přívětivou TA-200 / TA-300. Série tiskáren
TSC TA-200 nově definuje hodnotu nízkorozpočtových stolních tiskáren
nálepek. Přestože cena samotné tiskárny je nízká, vypadá podobně a má lepší
výkon, než nákladné konkurenční modely. Tiskárny čárových kódů TSC TA-200
/ TA-300 mají odolné dvoupřevodovkové motory a jsou vybaveny
mechanismem pro velké 300-metrové barvící pásky a vnitřním prostorem pro
13 cm kotouče nálepek. Pokud je i 13 cm průměr kotouče nálepek málo, lze k
sérii tiskáren TA-200 dokoupit externí držák pro kotouč média do průměru až
21 cm. Tiskárna TA-200 / TA-300 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. Hlavní vlastnosti tiskárny čárových kódů TSC
TA-200 / TA-300 200 MHz 32-bit procesor RISC s pamětí 8 MB SDRAM a 4MB
FLASH Interně škálovatelná truetypová písma Firmware TSPL-EZ ™ emuluje
příkazové sady TPLE (Eltron) a TPLZ (Zebra) přímo, bez nutnosti ručního
přepínání Motor se dvěma převodovkami Barvící páska typu 300 metrů /
průměr dutinky 2,54 cm / barva OUT Vnitřní prostor pro média o průměru až
13 cm, volitelně vnější odvíječ pro kotouče s průměrem až 21 cm Tisková
rychlost 4 ips prostřednictvím rozhraní USB 2.0 Zdarma přibalený program
pro tvorbu a tisk nálepek a ovladače pro všechny verze Windows Všechny
tiskárny čárových kódů TSC jsou dodávány s dvouletou záruční dobou (s omezením pro tiskovou hlavu a pro tiskový válec) Tiskový mechanismus a
držák barvící pásky série tiskáren TSC TA-200 je modulární. Celý jej lze snadno vyjmout z tiskárny a použít pro různé typy kioskových a tiskových
aplikací.

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

RS232, USB, paralelní Centronics, Ethernet

Symboliky 1D čárových kódů

Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Code128UCC, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2,
EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, GS1-DataBar, China Postal Code,
Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Postnet, UCC/EAN-128, UPC2, UPC5, UPCA, UPCE

Metoda tisku

přímá termální, termotransferová

Maximální šířka tisku

104mm

Rychlost tisku

102mm/sec(4 ips)

Tiskové rozlišení

300dpi

Písma

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

Maximální délka tisku

1016mm

Paměť

8MB DRAM, 4MB Flash

Ovládání

2x tlačítko

Symboliky 2D kódů

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

Rozšiřující slot

Micro SD Card (SDHC)

Příkazová sada

TSPL-EZD

Otočení písem a kódů

0°, 90°, 180°, 270°

Optické
Senzory

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

Elektrické
Napájení

Externí adaptér

Mechanické
Rozměry

Šířka: 294mm, Výška: 224mm, Délka: 186mm

Váha

2.45kg

Materiál

ABS plast

Spotřební materiál
Maximální šířka papíru

118mm

Maximální průměr kotouče

127mm

Typ médií

materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zářezem, papírové a termopapírové nálepky,
perforované

Minimální šířka papíru

25.4mm

Šířka barvící pásky

40 až 110mm

Max. průměr barvící pásky

67mm

Max. délka barvící pásky

300m

Průměr dutinky barvící pásky

25.4mm

Tloušťka médií

0.06 až 0.254mm

Průměr dutinky médií

25.4 až 38mm

Minimální délka nálepky

10mm

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

CCC, CE Class A, FCC Class A, RoHS, WEEE

Volitelné příslušenství ?

Bluetooth, Centronics Parallel, interní rozhraní Ethernet, řezačka, odlepovací mechanismus, klávesnice s
displejem KP-200 Plus, inteligentní klávesnice KU-007 Plus, odvíjecí zařízení, 2x adaptér vnitřního průměru
médií na 1.5"", ovládací panel LCD

Záruka ?

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