TSC TX200 Stolní TT tiskárna čárových kódů, 203 dpi, LCD, 8 ips,
LAN+USB+RS232, RTC, slot pro BT/WF, tmavá
Řada termotransferových tiskáren čárových kódů TSC TX-200 / TX-300 / TX-600 má veškeré kladné vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých stolních
tiskáren. Tiskárna je lehká, snadno přenosná, tichá, s vysokým výkonem, zabírá málo místa na stole, dobře se ovládá a je za bezkonkurenční
cenu.Zároveň nabízí parametry nad očekávání u tiskáren střední třídy-300metrovou barvící pásku,vysokou paměť až 128 MB-nejvyšší ve své třídě,
velice snadné zavádění médií, nebo rychlost tisku až 203 mm/s ( 8 ips).
Nová generace termotransferových stolních tiskáren od firmy TSC. Podporují
více tiskových aplikací, než jakékoliv jiné tiskárny ve své třídě.Tato úsporná
tiskárna Vám ušetří nejen čas, ale hlavně peníze. Tiskárna je vyrobena z velmi
kvalitního, odolného materiálu v nadčasovém designu. Přestože cena samotné
tiskárny je nízká,vypadá obdobně a má lepší výkon než nákladné konkurenční
modely. Přívětivý tvar konstukce tiskárny umožňuje velice snadné zavádění
médií. Pomocí rozšiřující SD Flash karty dosáhnete neuvěřitelně vysoké paměti.
Díky svým malým rozměrům je tiskárna vhodná také do menších prostor v
kancelářích, ve zdravotnictví, v námořní dopravě, sledování zásilek apod.

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.
Tiskárna TX-200 je dostupná v následujících modelech:
- TX-200 s rychlostí tisku až 8 ips ( 203 mm/s) a tiskovým rozlišením 200 DPI
- TX-300 s rychlostí tisku až 6 ips ( 152 mm/s) a tiskovým rozlišením 300 DPI
- TX-600 s rychlostí tisku až 4 ips ( 102 mm/s) a tiskovým rozlišením 600 DPI
Hlavní vlastnosti termotransferové tiskárny TSC TX-200:

možnosti 300 dpi a 600 dpi modelů
velmi vysoká paměť 128 MB Flash,128 MB SDRAM
micro SD Flash rozšiřující paměť až na 32 GB
32 bit RISC procesor
snadné zavádění médií
rychlost tisku až 203 mm/s (8 ips)
3,5'' TFT LCD displej-standard u TX-600,volitelně u TX-200/300

technologie Thermal Smart Control výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
Firmware TSPL-EZ™ s automatickou emulací TPLE (Translation Printer Language Eltron®) a TPLZ (Translation Printer Language Zebra®)
barvící páska až 300 metrů
komunikační rozhraní-Ethernet,USB 2.0
uživatelsky přívětivá véčková konstrukce
záruční doba 2 roky
dlouhá životnost a spolehlivost

Vkládání médií:
YOUTUBE='vsThGsyHDZE'
Obsah balení:
YOUTUBE='Iv5hTkFqDrY'

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

USB Host, Ethernet, USB, RS232

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Metoda tisku

termotransferová

Maximální šířka tisku

108mm

Rychlost tisku

203mm/sec (8 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

25400mm

Paměť

128MB DRAM, 128MB Flash

Typ CPU

32-bit RISC

Ovládání

ON/OFF, 6x ovládací tlačítko, LCD displej

Symboliky 2D kódů

TLC-39

Typ displeje

3,5" TFT color

Rozšiřující slot

SD Card (SDHC)

Příkazová sada

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

Otočení písem a kódů

0°, 90°, 180°, 270°

Optické
Rozlišení

320x240 px (display)

Senzory

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

Elektrické
Napájení

100-240V, 50-60Hz

Mechanické
Rozměry

Šířka: 226mm, Výška: 198mm, Délka: 332mm

Váha

3.75kg

Materiál

dvoustěnný plast

Spotřební materiál
Maximální šířka papíru

112mm

Maximální průměr kotouče

127mm

Typ médií

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

Minimální šířka papíru

19mm

Šířka barvící pásky

40 až 110mm

Max. délka barvící pásky

300m

Tloušťka médií

0.055 až 0.254mm

Průměr dutinky médií

25.4 až 38.1mm

Minimální délka nálepky

3mm

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, FCC (Class B), CE Class B, RCM, UL, cUL, CCC, TÜV/Safety

Volitelné příslušenství ?

Centronics Parallel, řezačka, Bluetooth, klávesnice s displejem KP-200 Plus, inteligentní klávesnice KU-007
Plus, 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 ?

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