TK306
Impressora LED a cores de 3" para etiquetas e bilhetes
TK306 é a mais compacta impressora a cores com tecnologia LED DRY TONER para uma qualidade de impressão
fotográfica (1200 DPI de resolução) e nenhuma imperfeição. A única solução para o entretenimento que isenta da obrigação
de quantidades mínimas de impressão e irradia a criatividade graças à qualidade fotográfica. TK306 representa a primeira
solução real que elimina a necessidade de pré-ordens de bilhetes e as entradas inutilizadas excedentes de pós-evento; é
portanto a mais adequada para a personalização "on demand" e à impressão para quantidades mínimas, ideal para
aplicativos de identificação visual (crachá / bilhete / cartão único de identificação). TK306 imprime em papel comum,
também reciclado (para estar em conformidade com soluções sustentáveis), combinando qualidade de impressão a cores
com respeito pelo meio-ambiente. Graças à tecnologia com cabeçote LED sem componentes móveis, TK306 garante total
ausência de manutenção aos bicos, como acontece ao invés para inkjet e laser. Tudo isso mediante uma única impressora:
com efeito, a TK306 é uma impressora de vários níveis que permite evitar a utilização de impressoras múltiplas. A TK306 é
também uma impressora para cartões ISO a cores: imprime instantaneamente cartões ISO em papel pesado como
alternativa aos cartões impressos em vinil e plástico. TK306 oferece cor e infinita liberdade de personalização com uma
velocidade de impressão sem igual e máxima silenciosidade.
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CARACTERÍSTICAS
MERCADOS:
Entretenimento (Esporte e Eventos, convites pessoais, pulseiras)
Identificação visual (Reunião, Incentivo, Conferências, Exposição, crachás)
Varejo (voucher, cupom, cartão de fidelidade, promoções)
Aviação (primeira classe e classe executiva, lounge invitation, voucher, redenção de milhas, cartão de fidelidade)

MATERIAIS DE CONSUMO E PEÇAS DE MANUTENÇÃO:
Tambor de imagem: um cartucho tambor de imagem (CMY) com toner
Toner cartucho: cartucho all in one CMY
Outras peças: cinta de transferência, fusor, guilhotina, rolo pick up

ACESSÓRIOS
Presenter para segurar o bilhete (ideal para aplicações self-service)
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FICHA TÉCNICA
CPU

ARM Cortex A9 (533 MHz)

Tecnologia

LED eletrofotográfico

Cores

Ciano, Magenta, Amarelo

Resolução

1200 × 1200 dpi

Velocidade

2-6 IPS (50-150 mm/s)

Configurações do toner

4 níveis de densidade

Impressão de código de barras

Impressão de código de barras

Painel

Alimentação + 8 teclas

Display

Display LCD retroiluminado azul 16 × 2

Sensores

Fim do papel, notch/furo, tampa aberta

Driver

Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bit compatibile)

Interfaces

USB 2.0 HS, Ethernet 10/100

Memória flash

16 MB

Memória RAM

DDR3 16 bit 512 MB

Memória ROM

64 MB

Largura do papel

25 - 86 mm

Largura de impreão

80 mm

Comprimento ssda página

53 - 550 mm

Espessura do papel

0,060 - 0,25 mm

Manuseio de papel

Fan fold ou rolo de papel com suporte para rolo externo (máx 203 mm)

Alimentação

110 Vac ± 10%
220 Vac ± 10%

Consumo

250 W (em funcionamento)

Guilhotina

rotativa (corte total)

MCBF

1.000.000 cortes

Dimensões

198 mm (L) × 380 mm (P) × 205 mm (A)

Peso

9,5 Kg

MODELOS

919MG010300J33

919MG010400J33

TK306 COLOR LED TICKET AND
LABEL PRINTER 220V

TK306 COLOR LED TICKET AND
LABEL PRINTER 120V
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