KM216HIII
Imprimantă A4 pentru documente
Înaltă calitate de printare (200 și 300 DPI)
Dimensiune documente A4 (210/216 mm)
Grosime hârtie: de la 63 la 85 μm
Printare > 180 mm/sec
Interfețe RS232 și USB
Coduri de bare: 2D, UPC-A, UPC-E, EAN13,EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
Fonturi internaționale încorporate: orice limbă disponibilă
Cuter cu înaltă fiabilitate: peste 300,000 tăieturi
Dimensiuni: 270x180x90mm
Senzori: Temperatură cap de printare, prezență hârtie, senzor notch, prezență hârtie la ieșire, hârtie aproape consumată (opțional)
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CARACTERISTICI
100% compatibilitate hardware cu versiunea anterioară
Alimentator hârtie reglabil
Ejector motorizat simplu și robust
Dot Damage Prevention: această funcție previne deteriorarea capului de printare la tipărirea de elemente grafice deosebite,
precum grafice sau tabele
Cuter cu înaltă fiabilitate: peste 300,000 tăieturi
Dimensiuni: 270x180x90mm
Senzori: Temperatură cap de printare, prezență hârtie, senzor notch, prezență hârtie la ieșire, hârtie aproape consumată (opțional)
Este soluția ideală atunci când biletele/documentele sunt de aceeași lungime (chioșcuri/automate bilete avion)
APLICA?II:
Chioșcuri de informații
Chioșcuri de Multimedia și Internet
Chioșcuri de documente
Bancomate
Servicii asigurare cu auto-servire
Chioșcuri de resurse umane
Bilete îmbarcare

SOFTWARE:

PrinterSet SOFTWARE : pentru actualizarea siglelor, editarea caracterelor,
setarea parametrilor de operare și actualizarea microprogramelor pentru
imprimantă. Acesta vă permite să creați un fișier care să includă diferite programe
personalizate și să le trimiteți la imprimantă prin interfața disponibilă, pentru o setare
mai ușoară și mai rapidă.

Gestiune completă la distanță prin web server intern
Trimitere automată de e-mailuri în scopuri de mentenanță
Aducerea la zi a logou-lui și a fontului la distanță
Drivers disponibili în flash discul imprimantei
Dll status monitor
Auto-installing drivers for WinXP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32-64 bit support)
Linux Drivers (C.U.P.S.) 32/64 bit compatibili
EthLocator SW pentru identificarea imprimantelor conectate la rețea și configurarea parametrilor acestora
CPT software: CustomPowerTool pentru personalizarea biletelor/chitanțelor

ACCESORII
Ce este in cutie:
Dispozitiv, manual, suporturi de fixare suplimentare, rulou de hârtie, cablu de conectare, alimentare
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FI?? TEHNIC?
Metoda de tip?rire

Termică, cu cap fix

Număr de puncte

8 puncte/mm

Rezoluție

203 DPI

Tipărire (mm/sec)

180 mm/sec (în funcție de sursa de alimentare utilizată)

Set de caractere

PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Internațional

Coduri de bară suportate

1D și 2D

Formatare tipărire

Normal, înălțime și lățime de la 1x la 8x, invers, subliniat, mod de scriere, aldin

Direcția de tipărire

Drept, 90°, 180°, 270°

Lățimea hârtiei

210 mm / 216 mm (A4" - US Letter)

Greutatea hârtiei

de la 58 la 78 g/m²

Grosimea hârtiei

de la 63 la 85 μm

Dimensiunea rolei

Ø 180mm max

Emulație

CUSTOM/POS

Interfețe

RS232 + USB + Ethernet

Buffer de date

19 KB

Memorie flash

2MB flash internă și 8MB flash externă SPI

Memorie RAM

128Kbytes

Memorie grafică

5 logo-uri de 1600 x 327 dots

Drivere

WinXP, Vista, 7, 8, 8.1, 10; Linux; Android

Instrumente software

PrinterSet, CustomPowerTool, DLL pentru dezvoltatori, EthLocator

Alimentare cu energie

24 Vcc ± 10%

Consum mediu

2,5A (12,5% puncte activate)

MTBF

200,000 ore (panou electronic)

Durata de viață a capului de imprimare

100Km / 100M impulsuri

MCBF

300.000 decupări

Temperatura de operare

0°C + 50°C

Dimensiuni

270 x 180 x 90 mm

Greutate

4,8 Kg

MODELE

915AS060100700
PRINTER KM216HIII ETH USB
RS232 EJECTOR
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CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: TI80WI0
Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără vreo notificare.
Ultima actualizare: 08 aprilie 2021
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